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در بازديد مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و هيات همراه صورت گرفت

پيشرفت ساخت تجهيزات
توربين نيروگاه آزاد؛ زير ذره بين

مهن��دس رضازاده مدير عامل ش��ركت توس��عه منابع آب و 
ني��روي ايران و هيات همراه در تاري��خ چهارم دي ماه از روند 
پيشرفت طراحي، تامين و س��اخت تجهيزات توربين نيروگاه 
آزاد بازديد نموده و عمليات باالنس رانر و شفت نيروگاه را از 
نزديك مش��اهده كردند. وي در اين ديدار ضمن ابراز رضايت 
و تقدير از تالش صورت گرفته در راس��تاي بومي سازي كامل 
طراحي و س��اخت تجهي��زات توربين نيروگاه ه��اي برق آبي 
توسط متخصصان ايراني و آرزوي پيشرفت روز  افزون صنعت 
كش��ور افزودند: با توجه به ش��ناختي كه از مجموعه فراب و 
ش��ركت هاي تابعه آن وجود دارد، اميد اس��ت در سال آينده با 
اتكا به خداوند متعال و س��عي و تالش پرس��نل اين مجموعه، 
ش��اهد بومي سازي طراحي و ساخت ژنراتور نيروگاه هاي برق 
آبي نيز باشيم تا ايران عزيز در اين خصوص نيز به خودكفايي 

برسد. در اين بازديد كه مهندس مهران لطفي و مهندس رامين 
ميريان به همراه تيم اجرايي پروژه نيز حضور داشتند،ش��ركت 
توبا بخش��ي از دستاورد ها و چالش هاي پروسه طراحي، تامين 
و س��اخت تجهيزات پ��روژه را در اين بازديد ب��ه مدير عامل 

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ارايه كرد.
همچنين پيرو بازديد فوق، تيمي متش��كل از كارشناس��ان و 
مديران مرتبط با حوزه نيروگاه هاي برق آبي كوچك و متوس��ط 
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران در تاريخ سيزدهم دي ماه 
از روند پيش��رفت طراحي، تامين و س��اخت تجهيزات توربين 
ني��روگاه آزاد بازديد كردن��د. مهندس ميريان ضم��ن تقدير از 
بازديد كنندگان، اينگونه بازديد ها را موجب ايجاد انگيزه بيش��تر 
در ميان دس��ت اندركاران پروژه آزاد و همچنين سنگين تر شدن 

مسئوليت ايشان در پيشبرد هرچه بهتر اين پروژه دانست. 

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
 اجرايلولهکشيسیستمهايکمکيسایت

نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوه

پایپرك استراکچر نصب عملیات ادامه  
LNGسایتایران

 اجرايمعماريساختمانهايسایتنیروگاه
سیکلترکیبيشیرکوه

 تکمیلعملیاتنصببویلرBوآمادهسازي
جهتعملیاتهیدروتستسایتNGLخارگ

 ادامهاجرايفونداسیونتجهیزاتوعملیات
اجراوبكفیلفونداسیونتانكهايذخیرهسایت

LNGایران

اخبار توبا
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اخبار توبا

گامي ديگر جهت بومي سازي طراحي مكانيكي توربين

پايان عمليات ساخت و پيش مونتاژ
قطعات و تجهيزات سه واحد لوله مكش پروژه داريان

متخصصي��ن تيم طراحي ش��ركت توبا ب��ار ديگر موفق به 
طراحي و ايجاد يك ن��رم افزار كاربردي در حيطه طراحي و 

تحليل مكانيكال توربين شدند.
 نظ��ر به اهمي��ت موض��وع و نياز ب��ه داش��تن ابزارهاي 
 RODYS نرم اف��زار  كارام��د،  و  ق��وي   محاس��باتي 
 )Rotor Dynamic Simulator( جهت طراحي و تحليل 
اس��تاتيكي و ديناميكي محور دوار توربي��ن با در نظر گرفتن 
تمامي بارهاي وارد بر آن و ضرايب سفتي و ميرايي ياتاقان ها 
در بخش طراحي ش��ركت توبا ايجاد شد. تحليل ارتعاشي و 
ديناميكي محور توربين به منظور تعيين س��رعت هاي بحراني 
و ارتعاش��ات حاصل از ناميزاني هاي موجود در سيستم، جز 
مهم ترين و پيچيده ترين تحليل ها در طراحي توربين هستند. 
ارتعاش��ات ناخواس��ته حاصل از ناميزاني و يا قرار داشتن 
سرعت كاري نزديك به يكي از سرعت هاي بحراني مي تواند 
به راحتي به گس��يختگي سيس��تم توربين و ژنراتور بينجامد 
اي��ن نرم افزار ب��ا گرفتن قط��ر و طول بخش ه��اي مختلف، 
محور توربين را به همراه وزن ديس��ك ها )رانر، ژنراتور، فن 
و چرخ طيار( و ضرايب ياتاقاني گرفته و س��پس با اس��تفاده 

 Finite Element Method( از روش اج��زاي مح��دود
FEM(  تحليل اس��تاتيكي و ديناميكي )سرعت هاي بحراني 
و ارتعاش��ات( را براي آن انجام مي دهد. در تحليل استاتيكي 
محور را ثابت )غيرچرخ��ان( فرض كرده و با اعمال بارهاي 
وزن بر روي آن، گشتاورهاي خمشي، نيروهاي برشي و خيز 
اس��تاتيكي تعيين مي ش��ود. در تحليل ديناميكي، سيس��تم در 
سرعت هاي مختلف تحت بار ناميزاني ديسك ها تحليل شده 
و خيز مربوط به هر س��رعت دوراني به دس��ت مي آيد. نقطه 
كاري توربين بايد به اندازه كافي و بر اس��اس استانداردهاي 
طراحي از اين نقطه بحراني دور باش��د ت��ا كار ايمن توربين 

تضمين گردد.

عمليات ساخت و پيش مونتاژ قطعات و تجهيزات سه واحد 
لوله مكش )Draft Tube( در ش��ركت پيمانكار ساخت، به 
پايان رسيد و به سايت حمل شد. از جمله نكات حائز اهميت 
در س��اخت اين تجهيزات،س��رعت باالي انجام عمليات بوده 
است بدين صورت كه اين تجهيزات در مدت زماني در حدود 

نصف زمان س��پري شده در پروژه هاي مشابه ساخته و تحويل 
ش��ده اس��ت.  هم اكنون س��اخت قطعات Spiral Case   و  
Stay Ring  هر س��ه واحد در حال پيشرفت است و اميد آن 
م��ي رود كه تا انتهاي بهمن ماه س��ال جاري بتوان پيش مونتاژ  

اولين واحد اين تجهيزات را انجام داد. 

سرخط اخبار شركت نوتاش

ساختمانهاي اجرایي عملیات ادامه  
ضدانفجاروادامهعملیاتساختدیوارهاو
سقفپستواتاقتجهیزاتماهوارهسایتایران

LNG

 تکمیلفعالیتهاينصبمخزنسوخت
عملیات جهت آمادهسازي و دیزل روزانه

هیدروتستسایتNGLخارگ

 نصبساندویچپنلسقفسالنبخارسایت
نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوه

 نصبسقفمخزنUtility Tankسایت
NGLخارگ

عملیات و Footing بتنریزي ادامه  
اجرایيTech Structureهاسایتایران

LNG

نرم افزار Rodys در توبا طراحي شد
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اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
 اجرايترنچکابلکنارسالنبخارسایت

نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوه

 تکمیلترنچهايمخزنآبآتشنشانيسایت
NGLخارگ

دوم واحد Upper Shaft نصب  
نیروگاهبرقآبيسنگتوده2

 عملیاتRotor Loweringواحددوم
نیروگاهبرقآبيسنگتوده2

 عملیاتانتقالUpper Bracketواحد
دومبهدرونپیتنیروگاهبرقآبيسنگتوده2

اخبار توبا

ورود جرثقيل پروژه نيروگاه آزاد به گمرك شهيد رجايي 

پيشرفت  پروژه سازه هاي فلزي پااليشگاه  ميعانات گازي بندرعباس

پيشرفت   پروژه سازه هاي فلزي ايران ال ان جي

اجراي عمليات لوله كشي و نصب تجهيزات پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

پ��س از اينكه در ماه گذش��ته عمليات بازرس��ي و تس��ت 
جرثقيل نيروگاه آزاد در شركت KG Crane كره با موفقيت 
انجام ش��د، حمل اين تجهيزات به س��مت اي��ران آغاز و در 
تاريخ 91/10/06 تحويل گمرك شهيد رجايي شد. هم اكنون 
فعاليت هاي مرتبط ب��ا ترخيص و انجام امورات گمركي اين 

تجهيزات در حال انجام مي باش��د.

 هم اكنون عمليات س��اخت تجهيزات اين پروژه با روند مناس��بي 
در حال پيش��رفت مي باشد  و از كل حدود 2200 تن سازه 1850 تن 
به س��ايت ارسال ش��ده و بقيه نيز در مراحل پاياني ساخت مي باشد. 
ضمناً عمليات س��اخت بخش ديگري از پ��روژه  كه درحدود 1500 
تن س��ازه بوده اس��ت  تا كنون با ارس��ال 1000 تن در مراحل پاياني 

ساخت مي باشد.

عمليات س��اخت  س��ازه هاي فلزي پروژه ايران ال ان جي در دو بخش و توس��ط  دو پيمانكار در حال انجام مي باشد و از كل 
1800 تن س��ازه اين پروژه در حدود 900 تن به س��ايت ارسال ش��ده و عمليات ساخت 900 تن ديگر نيز در حال انجام است و 

پيشرفت مناسبي دارد.

مدتي اس��ت ك��ه عملي��ات اجرايي بخش ه��اي مختلف 
پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس در حال انجام مي باشد. 
در اي��ن پروژه بخش ه��اي اجرايي مختلف��ي وجود دارد كه 
از آن جمل��ه مي توان به نص��ب تجهيزات س��نگين از قبيل 
Deareator، HRSG بويل��ر و... اش��اره كرد كه توس��ط 
جرثقيل و ماشين آالت سنگين درحال انجام مي باشد،عمليات 
اجرايي لوله كش��ي زيرزمين��ي )U/G( كه بالغ بر 160.000 
اينچ قطر مي باش��د، در حال انجام ب��وده و بالغ بر30 درصد 
پيش��رفت داش��ته اس��ت. مطلب قابل ذكر آن  است كه تهيه  
و تامي��ن متريال و همچنين كليه عمليات مهندس��ي توس��ط 
شركت نارديس  انجام شده است. عمليات اجرايي لوله كشي 
روزميني )A/G(ك��ه بالغ بر 650.000 اينچ قطر مي باش��د، 

متناس��ب با تامين متريال و آماده ش��دن مدارك مهندسي در 
حال اجراس��ت. عمليات طراحي، س��اخت و نصب مخازن 
يوتيليتي و پروس��س نيز توس��ط پيمان��كاران فرعي و تحت 

نظارت ش��ركت نارديس در حال اجرا مي باش��د.
 

اخبار نارديس
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سرخط اخبار شركت نوتاش

 پیشرفتعملیاتاجرايپروژهشیرینسازي
گازایرانالانجي

 تخلیهمحمولهکولرهايهوایيشیرینسازي
ایرانالانجي

 ادامهعملیاتنصبپنستاكپروژهنیروگاهآزاد

اخبار نارديس

بازديد وزير نفت از پروژه NGL خارگ

گزارش تصويري از بازديد مدير عامل و مديران
شركت مهندسي و توسعه نفت از موقعيت پروژه كيش 

صبح چهارش��نبه س��يزدهم دي ماه 91  جناب آقاي مهندس 
قاس��می وزي��ر محترم نفت به هم��راه آقای مهن��دس قلعه بانی 
مديرعامل شركت ملی نفت، آقای مهندس زيرك چيان مديرعامل 
ش��ركت فالت قاره ايران، آقاي موسوی مديرعامل پايانه های 
نفتی ايران، آقای حسنوند استاندار بوشهر و شيخ موسی كمالی 
ام��ام جمعه جزيره خ��ارگ  از پ��روژه NGL بازديد كردند. 
وزي��ر نفت در پايان بازديد از تاسيس��ات نفتی جزيره خارگ 
درجمع مديران و مس��ووالن اين منطقه نفتی اظهار داشت: با 
توجه به نقش حياتی جزيره خارگ در صنعت نفت كشور اين 
جزيره پايگاه و خط مقدم اقتصاد كشوراست و كاركنان جزيره 
خارگ نيز به عنوان سربازان اين خط مقدم هستند.  وی ضمن 

گالي��ه از كندي روند اجرای پ��روژه NGL  با تاكيد بر لزوم 
اجرای س��ريع تر پروژه های نفتی در جزيره خارگ، خواس��تار 
سرعت بخش��يدن به تصميمات اساسي و  كاهش بروكراسي 
گرديد و گفت: نه تنها شركت پايانه های نفتی ايران، بلكه ديگر 
ش��ركت های زيرمجموعه نفت نيز بايد پروژه های خود را در 
زمان بندی تعيين شده به اتمام برسانند. وزير نفت تاكيد كرد: 
پ��روژه  پايانه های نفتی خ��ارگ و پروژه ان جی ال اين جزيره 
از جمله پروژه هايی هس��تند كه مش��كل تامين اعتبار ندارند و 
مي بايس��ت با توجه به اهميت نفت دراقتصاد كشور، در صنعت 
نفت يك نگرش جديد ايجاد شود تا شاهد تحوالت اساسی در 

اين صنعت باشيم.

سرخط اخبا ر شركت توبا
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اخبارداخلی

طرح نيروگاه سيكل تركيبي متمركز 
پارس جنوبي

• ارس��ال گزارش مطالع��ات ژئوتكنيك 
)مطالعات مكانيك خاك( براي كارفرما

• نهائي سازي نقشه ساختمان هاي اداري 
موقت با كارفرما و انجام مهندس��ي مربوطه 

توسط پيمانكار

پروژه تونل زيرگذر تهران – تبريز
• ابالغ قرارداد نيمي از فن هاي محوري تهويه 

DC و MV، LV تونل و قرارداد تابلوهاي
•  ش��روع س��اخت پايه هاي سيستم اطفا 

حريق داخل تونل

طرح  گتوندعليا
• بازگشت سوپروايزرها به سايت جهت 

راه اندازي آخرين واحد نيروگاه

طرح  سنگ توده 2
• انتق��ال Rotor واح��د دوم نيروگاه به 

پيت ژنراتور و تكميل فرايند نصب آن

طرح  سياه بيشه
• اتمام راه اندازي ش��ير كروي و گاورنر 

واحد 4

اخبار شركت فراب

ادامهنصبدرفتتیوبواحددوموشروعنصبدرفتتیوبواحد
سومطرحداریان

نصبشیرپروانهايواحد1طرحسیمره DE Bracket Loweringواحد1طرحسیمره

شروععملیاتساختمانيدیوارهدرفتتیوبواحداولطرحداریان

آغازآبگیريآبراههسمتراستنیروگاهسیاهبیشه

درتاری��خ91/9/19تفاهمنامهتامینمالي
واجرايطرحتوسعهنیروگاهگتوندمابین
شرکتتوس��عهمنابعآبونیرويایرانو
کنسرس��یومفراب– DECامضاومبادله
گردید.پیشبینيميگرددکهقراردادطرح

مذکوردربهمنماهامضاومبادلهگردد.

 امضاي تفاهم نامه تامين مالي و
اجراي طرح توسعه نيروگاه گتوند
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اخبار نمايشگاه

فراب در هش��تمين نمايش��گاه بين المللي آب و تاسيسات 
آب و فاض��الب كه از تاريخ 8 ال��ي 11 دي ماه در محل دائمي 
نمايش��گاه هاي بين المللي تهران برگزار شد، مشاركت داشت.  
هشتمين نمايش��گاه بين المللي صنعت آب و تاسيسات آب و 
فاضالب ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران 
در اين حوزه هر س��ال  با حضور جمع كثيري از ش��ركت هاي 
توانمن��د داخلي و خارجي در زمينه صنعت آب و تاسيس��ات 
آب و فاضالب برپا مي گردد. در مراسم گشايش اين نمايشگاه 
علی ذبيحی، قائم مق��ام وزارت نيرو حضور يافت. ارايه آخرين 
دس��تاوردهای صنعت آب و فاض��الب، معرفی توانمندی های 
ش��ركت های فعال در صنع��ت آب، ايجاد بس��ترهای الزم به 
منظور تعامل شركت های ايرانی و خارجی و معرفی پروژه های 
انجام شده و در حال انجام داخلی و خارجی از اهداف برپايی 
اين نمايش��گاه مي باش��د و شناس��ايی و حمايت از مبتكران و 
پژوهش��گران و ايجاد فض��ای رقابتی به منظ��ور ارتقای كيفی 
خدمات از ديگر اهداف برپايی اين نمايش��گاه اس��ت. در اين 
نمايشگاه كه در فضايی به مساحت 16 هزار متر مربع برپا شده 
بود، شركت هايی از كش��ورهای آلمان، ايتاليا، فرانسه، تركيه و 
كانادا حضور داش��تند. همچنين در آيين پايانی اين نمايش��گاه 
كه با حض��ور مهندس "مجيد نامجو" وزير نيرو برگزار ش��د، 
ش��ركت های برت��ر در بخش ه��ای توليدكنندگان، مش��اوران، 
پيمانكاران، كارفرمايان و ش��ركت های خارجی معرفی شدند.

الزم به ذكر است شركت هاي توبا و نوتاش هم در اين نمايشگاه 
مشاركت داشتند و  وزير نيرو و هيات همراه از غرفه فراب، توبا 

و نوتاش در اين نمايشگاه بازديد نمودند.

سرخط اخبار شركت نارديس

 ساختپکیجهوايابزاردقیق– واحد123
درپروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

 تحویلتابلوهايفشارضعیفواحد120
درپروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

 ساختپکیجخنكکنندهآب)واحد132(
درکارگاهسازنده-بازرسيرنگآمیزيفیلترها

درپروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

پروژه 120 واحد یوپياسهاي تحویل  
فازهاي22تا24پارسجنوبي

 تحویلتابلوهايفشارمتوسطواحد120
پروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

فراب در بزرگترين رخداد صنعتي  و تجاري در حوزه آب
هشتمين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضالب برگزار شد
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ورود شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي 
به عرصه ساخت دکل هاي حفاري

دكتر علي طاهري، مديرعامل ش��ركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران با بيان 
اين مطلب اظهار كرد:  با توجه به پروژه هاي توسعه اي حفاري چاه هاي نفت و گاز در دريا،  
اين شركت جهت گيري جديد خود را به سمت بخش باالدستي صنعت نفت و گاز تقويت كرده 
و تامين و س��اخت دستگاه هاي حفاري را در برنامه دارد. وي با اشاره به وجود زيرساخت هاي الزم در 
يارد خرمش��هر و همچنين داش��تن ليس��انس اين كار،  افزود:  مقدمات اجراي كار فراهم شده و ساخت 4 
دستگاه حفاري دريايي در گام نخست،  هدف گذاري شده است. طاهري اظهار كرد:  همچنين همسو با پيشبرد 
برنامه بلندمدت ساخت دكل هاي حفاري دريايي كه با هم افزايي و همكاري وزارت نفت،  مراكز علمي و سازندگان 
و صنعتگران داخل كشور دنبال مي شود،  تامين دستگاه هاي حفاري در برنامه كوتاه مدت نيز مدنظر قرار دارد و در دست 
پيگيري است. مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران گفت:  اين شركت با بهره مندي از متخصصان و 
كارشناسان مجرب،  كاركنان پرتالش و تجهيزات كارگاهي روز آمد و همچنين انواع شناورها،  در سال هاي اخير نقش برجسته اي 
در س��اخت و نصب سكوها،  عرشه ها و متعلقات فازهاي در دس��ت اجراي ميدان گازي پارس جنوبي و لوله گذاري در بخش هاي 
فراساحل و ساحل داشته است. وي ساخت افزون بر 120 هزار تن سازه هاي دريايي و 2 هزار و 200 كيلومتر لوله گذاري براي انتقال گاز 
ترش از محل سكوهاي دريايي به پااليشگاه ها در خشكي را بخشي از فعاليت هاي اين شركت برشمرد و افزود:  هم اكنون نيز عمليات احداث 
510 كيلومتر لوله گذاري در كف دريا كه از فن آوري بااليي برخوردار است در دست اجرا قرار دارد. طاهري ظرفيت ساخت سازه هاي دريايي در 
يارد خرمشهر را 80 هزار تن عنوان و اظهار كرد:  در 6 كارگاه بزرگ تاسيسات دريايي در خرمشهر به طور همزمان 10 سكو در حال ساخت است و 

فعاليت اين يارد در تحقق پروژه هاي ملي و ايجاد فرصت هاي اشتغال در بندر خرمشهر تاثير بسزايي داشته است.

امضاي 12 ميليارد دالر قرارداد جديد پتروشيمي در شرايط تحريم
مهندس عبدالحسين بيات، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه به زودي از بسته هاي جديد سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي ايران رونمايي 
مي شود،  گفت:  بخش عمده اين بسته هاي سرمايه گذاري مربوط به صنايع تكميلي و پايين دستي پتروشيمي است. وي با اعالم اينكه حجم بار مالي اين بسته هاي 
سرمايه گذاري بين 20 ميليون تا چهار ميليارد دالر است،  تصريح كرد:  هم اكنون آخرين ارزيابي هاي فني،  مالي و اقتصادي اين بسته هاي سرمايه گذاري در حال 
انجام است و به زودي به سرمايه گذاران داخلي و خارجي عرضه مي شود.  معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه تحريم هاي بين المللي منجر به توقف ساخت و توسعه 
صنعت پتروشيمي كشور نشده است،  اظهار داشت:  امضاي قراردادهاي جديد در شرايط تحريم هم حاكي از اين واقعيت است. اين مقام مسوول با يادآوري اينكه 
در يكسال گذشته بيش از 12 ميليارد دالر قرارداد جديد در صنعت پتروشيمي ايران با سرمايه گذاران داخلي و خارجي امضا شده است،  بيان كرد:  حتي در برخي از 
اين قراردادها،  محل تامين منابع مالي هم به طور كامل نهايي شده است.  وي با اشاره به اين موضوع كه از 12 ميليارد دالر قرارداد جديد پتروشيمي امضا شده تاكنون 
منابع مالي 7 ميليارد دالر توس��ط بانك هاي داخلي تامين ش��ده است،  تاكيد كرد:  در شرايط فعلي صنايع پتروشيمي يكي از صنايعي است كه داراي ريسك پايين 
سرمايه گذاري،  حاشيه سود مطمئن و توجيه اقتصادي است.  بيات در ادامه با بيان اينكه توافق ها و قراردادهايي هم با صندوق توسعه ملي براي امضاي قراردادهاي 
تامين منابع مالي برخي از طرح ها و پروژه هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي امضا شده است،  تاكيد كرد:  برخي از مشكالت فروش در صنايع تكميلي پتروشيمي 
وجود دارد كه استفاده از راهكارهايي همچون فروش اعتباري خوراك مي تواند گره گشاي اين مشكالت باشد.  اين عضو هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي 
همچنين خواستار گشايش اسناد اعتباري ريالي توسط بانك هاي داخلي براي طرح هاي اولويت دار پتروشيمي شد و خاطرنشان كرد:  اگر بانك ها براي توسعه پتروشيمي جلو 
بيايند،  سخت ترين تحريم هاي مالي و بانكي خارجي هم نمي تواند توسعه پتروشيمي را متوقف كند.  بيات همچنين از وجود ذخاير عظيم نفت و گاز طبيعي به عنوان يك 
مزيت سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي ياد كرد و افزود:  نزديكي به بازارهاي بزرگ مصرف در چين و هند،  اسكله و ترمينال هاي صادراتي در خليج فارس و دسترسي 

به آب هاي آزاد،  توان باالي پيمانكاري و نيروي انساني متخصص از ديگر مزيت هاي اين صنعت اشتغال آفرين است.

چراغ سبز گازپروم براي ازسرگيري مذاکرات گازي با چين
شرگت گازپروم روسيه اعالم كرد:  گفت وگوهاي اين شركت با چين درباره عرضه گاز به اين كشور وارد يك سطح عملي شده است. شركت 
گازپروم همچنين اعالم كرد:  اين شركت به دنبال احياي گفت وگوهاي طوالني مدت گازي با چين است. بنا به اظهارات الكسي ميلر رييس 
اين شركت به نظر مي رسد گازپروم پيشرفت هايي در گفت وگوهاي گازي با چين داشته باشد. با آنكه شركت گازپروم روسيه از سال 2006 
گفت وگوهايي درباره عرضه گاز به چين را آغاز كرده،  اما اين گفت وگوها به دليل اختالف نظر درباره گازبها تاكنون نتيجه اي نداش��ته 
اس��ت و به نظر مي رس��د همچنان ادامه داشته باشد. روسيه قصد دارد از سال 2015 ميالدي 68 ميليارد مترمكعب در سال گاز به چين 
صادر كند.  اين رقم تقريبا نصف عرضه گاز ش��ركت گازپروم به اروپاس��ت. واردات گاز چين از روس��يه احتمال دارد به دو بخش 
تقسيم شود. از رقم يادشده،  ساالنه 30 ميليارد مترمكعب از ميدان هاي موجود در سيبري غربي و 38 ميليارد متر مكعب از منطقه 

خاور دور روسيه تامين خواهد شد.
پس از گفت وگوهاي هفته گذشته مقام هاي چيني با روس ها،  آركادي دوركوويچ،  معاون نخست وزير روسيه از احتمال پيشرفت 
گفت وگوهاي دوجانبه درباره مسير و قيمت گاز صادراتي روسيه به چين خبر داد. شركت گازپروم كه از افت تقاضاي گاز 
در اروپا نگران است،  به سرمايه گذاري 38 ميليارد دالري در توسعه ذخاير گازي شرق روسيه و احداث زيرساخت ها 

براي صادرات گاز به بازارهاي آسيا متعهد شده است. 
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سريالنكا آماده گسترش روابط با ايران در حوزه انرژي
وزي��ر صنع��ت و بازرگاني س��ريالنكا در ديدار با وزيران ام��ور خارجه و صنعت،  معدن و تج��ارت ايران،  بر 

عالقه مندي كشورش به گسترش روابط با ايران به ويژه در بخش انرژي تاكيد كرد. ريشارد بديع الدين،  وزير صنعت و 
بازرگاني سريالنكا كه در راس هياتي اقتصادي در كشورمان به سر مي برد،  با دكتر علي اكبر صالحي،  وزير امور خارجه،  

ديدار و گفت وگو كرد. دكتر صالحي در اين ديدار با اشاره به اراده سياسي روساي جمهوري دو كشور،  بر توسعه و تحكيم 
هرچه بيش��تر روابط دوس��ويه،  آمادگي جمهوري اسالمي ايران را براي حمايت و توسعه بيش از پيش همكاري ها در زمينه هاي 

سياس��ي،  اقتصادي،  تجاري،  ترانزيت و س��رمايه گذاري مشترك اعالم كرد.وزير صنعت و تجارت سريالنكا نيز در اين ديدار با 
تش��كر از مقام هاي كش��ورمان،  بر توس��عه همكاري ها تاكيد كرد و افزود:  مايليم حجم همكاري هاي تجاري و اقتصادي به ويژه در 

زمينه انرژي را ارتقا دهيم.

سرمايه گذاري 8 ميليارد دالري اني ايتاليا در ليبي
شركت نفتي اني ايتاليا براي تقويت جايگاه خود به عنوان يك توليد كننده نفت و گاز بين المللي قصد دارد طي 10 سال آينده هشت ميليارد دالر در زمينه 

توسعه پروژه هاي باالدست در ليبي سرمايه گذاري كند. اين شركت در بيانيه اي اعالم كرد كه پائولو اسكاروني رئيس اجرايي اني اين طرح را به علي زيدان 
نخست وزير ليبي و عبدالبري آروسون وزير نفت اين كشور در طرابلس ارايه داده است. اين سرمايه گذاري ها براي توسعه توليد جاري اين شركت و همچنين 

فعاليت هاي جديد اكتشافي هستند. شركت اني كه از سال 1959 در ليبي فعاليت مي كند در اوايل سال 2011 و پس از بروز جنگ داخلي در ليبي مجبور به 
توقف توليد خود در اين كشور شد. برخي تحليل گران در آن زمان ابراز نگراني كردند كه دولت جديد ليبي ممكن است اين شركت را به خاطر عدم حمايت 
سيلويو برلسكوني نخست وزير وقت ايتاليا از مخالفان رژيم معمر قذافي مورد مجازات قرار دهد. اني اعالم كرده كه نخست وزير ليبي از اين شركت خواسته 

كه آمادگي خود را براي توس��عه پروژه هاي جديد در بخش پايين دس��ت همراه با شركت ملي نفت ليبي اعالم كند. شركت اني كه يك سوم نفت ليبي را توليد 
مي كند اولين شركت بين المللي است كه توليد خود را در سپتامبر سال گذشته از سر گرفت و درحال حاضر به 80 درصد توليد در زمان قبل از جنگ  )حدود 280 
هزار بشكه در روز(  رسيده است. قراردادهاي نفتي اين شركت ايتاليايي با ليبي تا سال 2042 و قراردادهاي گازي آن تا سال 2047 معتبر هستند. شركت ايتاليايي 
همچنين اعالم كرده كه مذاكرات يك قرارداد ديگر به ارزش 400 ميليون دالر انجام شده كه در جريان سفر نخست وزير ليبي به رم در اواخر ژانويه سال آينده به 

امضا خواهد رسيد. شركت اني بزرگ ترين توليد كننده خارجي نفت و گاز در آفريقا به حساب مي آيد. 

دخالت عربستان در روابط اقتصادي ميان ايران و پاکستان
بر اساس گزارش هاي منتشر شده از پاكستان،  عربستان در تالش است تا به روابط اقتصادي ميان ايران و پاكستان اختالل وارد كند. بر اساس اين گزارش،  رياض از 
وزير امور خارجه پاكستان به منظور مذاكرات فوري در مورد متقاعد كردن اسالم آباد براي كناره گيري از روابط تجاري با تهران دعوت كرده است. به گفته رسانه هاي 
محلي پاكستان،  ممكن است عربستان حنا رباني وزير خارجه پاكستان را براي مذاكره در مورد پيشنهادهاي جذاب تري از پيشنهادهاي ايران به اين كشور دعوت 

كرده باشد. در ادامه اين گزارش آمده است،  پيشنهاد دعوت به عربستان پس از پيشنهاد ايران به پاكستان مبني بر فروش 100 هزار بشكه نفت با پرداخت مدت دار 
به همراه يك سري كمك هاي مالي عمده در خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان از سوي رياض مطرح شده است. منابع ديپلماتيك از تالش عربستان براي 

متقاعد كردن اسالم آباد براي ترك پروژه خط لوله صلح خبر دادند. اين منابع اين اقدام را دسيسه آمريكا در راستاي تالش واشنگتن براي فشار بيشتر به ايران 
عنوان كردند. بعيد است كه وزير امور خارجه پاكستان اين پيشنهاد را بپذيرد،  چراكه اين كشور با بحران جدي سوخت و انرژي دست به گريبان است. از 

طرفي ديگر،  رباني از بهبود قابل  مالحظه روابط ايران و پاكستان خبر داده است. وي پيش از اين اعالم كرده بود،  آصف علي زرداري رييس جمهور اين 
كشور به زودي به ايران سفر مي كند و هيچ فشاري وجود ندارد و اين بازديد در حال برنامه ريزي است؛  همچنين فعاليت بر روي خط لوله صلح در 

حال انجام است و تا سال 2014 تكميل خواهد شد. به گفته مقامات پاكستاني،  اين كشور از پروژه »آي پي« سود خواهد برد در نتيجه ادامه آن مهم 
است؛  همچنين با مورد توجه واقع شدن واردات نفت خام در پاكستان و كمبود تخصص اين كشور در پااليش نفت خام،  اسالم آباد در نظر دارد،  

تا پااليشگاهي در »گوادر« با كمك ايران بسازد. اين حركت در نهايت به پاكستان كمك مي كند،  تا نيازهاي سوختي خود را با قيمت منطقي 
تامين كند. اين مقامات معتقدند كه پاكستان نخست بايد منافع ملي را در نظر بگيرد و در زماني كه آنها در بحران به سر مي برند،  پيشنهاد 

ايران براي واردات نفت خام و تكميل خط لوله »آ ي پي« را بپذيرد.

پايان بخشودگي ترکيه براي ادامه خريد نفت ايران
وزي��ر نفت تركيه مي گويد كه مقامات اين كش��ور انتظار ندارند كه ميزان واردات نف��ت و گاز از ايران با اتمام دورۀ 

بخشودگي كه آمريكا در چارچوب تحريم عليه ايران مشمول تركيه كرده است،  كاهش يابد.  خبرگزاري بي بي 
سي طي گزارشي اعالم كرده است:  مهلت اين بخشودگي،  سوم دسامبر  )سيزدهم آذرماه(  به پايان رسيد؛  

اما دولت تركيه گفته است:  انتظار ندارد ميزان اين واردات دست كم طي ماه دسامبر  )ماه آينده ميالدي(  
تغيير كند.  در اين حال،  يلديز به خبرنگاران گفته است كه كشورش در پي يافتن منابع تازه اي 

براي واردات نفت و گاز اس��ت و درخواس��ت خود را براي واردات اين منابع به عربستان 
سعودي،  ليبي،  روسيه و كشورهايي كه هم اكنون نيز از آنها نفت و گاز مي خرد،  ارايه 

كرده اس��ت؛  اين در حالي اس��ت كه دولت تركيه تا كنون موفق به يافتن منبع 
مناسبي براي جايگزيني با نفت وگاز ايران نشده است.
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

ETEA نيروگاه Lapaj را راه اندازي كرد )آلباني(
 )ETEA( ايتاليا  در  تجديد پذير  انرژي هاي  توسعه  سازمان 
نيروگاه  آبي 13.62 مگاواتي در منطقه Kukes در شمال آلباني را 
راه اندازي كرد. هزينه ساخت اين نيروگاه 15 ميليون يورو بوده كه 
در سال 49.9 گيگاوات ساعت برق توليد مي كند. توليد برق توسط 
نيروگاه هاي خصوصي در كشور آلباني از رشد بسيار چشم گيري 
برخوردار شده است، به طوري كه در حال حاضر 7.5 درصد از 
نياز كل برق كشور توسط نيروگاه هاي  آبي بخش خصوصي تامين 

مي شود كه اين عدد در سال گذشته 3.9 درصد بوده است. 

اتمام فاز مطالعاتي سد Mnyera )تانزانيا(
فاز مطالعاتي نيروگاه 700 مگاواتي Mnyera بر روي رودخانه 
 Construtora در جنوب تانزانيا توسط شركت برزيلي Rufiji
است  شده  پيش بيني  رسيد.  اتمام  به   Queiroz Galavao
ساخت اين نيروگاه 1 ميليارد دالر هزينه داشته باشد كه در سال 
2015 راه اندازي خواهد شد. اين نيروگاه يكي از هشت نيروگاه 
برنامه ريزي شده بر روي رودخانه Rufiji است كه مجموعاً 4000 

مگاوات ظرفيت خواهند داشت. 

نيروگاه Son La با تمام ظرفيت شروع به كار كرد)ويتنام(
ششمين  نصب  از  بعد  ويتنام  آبي  برق  پروژه  بزرگترين 
توربين، به شبكه برق متصل و با تمام ظرفيت شروع به كار 
كرد. ساخت اين نيروگاه 1.8 ميليارد دالري در سال 2005 و به 
صورت كليد در دست به شركت Song Da واگذار شد.  در 
اكتبر 2007 شركت آلستوم قراردادي به مبلغ 271 ميليون دالر 
اوليه  امضا كرد. طراحي  الكترومكانيك  تامين تجهيزات  براي 
اين نيروگاه، 3600 مگاوات با هزينه ساخت 3.75 ميليارد دالر 

بود كه به تصويب نرسيد.

 Xiangjiaba اولين توربين نيروگاه
شروع به كار كرد )چين(

رودخانه  روي  بر  كه   Xiangjiaba نيروگاه  توربين  اولين 
Yangtze قرار دارد، شروع به كار كرد. اين نيروگاه با ظرفيت 
6400 مگاوات توسط 8 توربين فرانسيس 800 مگاواتي تجهيز 
خواهد شد. شركت آلستوم در سال 2008 قراردادي براي طراحي، 
ساخت و نصب 4 واحد اين نيروگاه امضا كرد. ساخت كامل اين 
نيروگاه كه از سال 2006 شروع شده است، تا سال 2015 به طول 
خواهد انجاميد. نيروگاه Xiangjiaba به عنوان سومين نيروگاه 
 Three مگاواتي نيروگاه 22500  از  بعد  در چين  آبي  بزرگ 
Gorges و نيروگاه 13860 مگاواتي Xiluodu قرار خواهد 

گرفت.
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هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر درخصوص 

اين نرم افزار 
در مرجع ارايه 

شده است
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*کارش��ناسبرنامهریزیوکنترل
پروژهمعاونتتوس��عهطرحها

Hyadro Power & Dams، 2012، 
Issue 1

 Boguchanskaya دو واحد از نيروگاه 
شروع به كار كرد )روسيه(

نيروگاه Boguchanskaya كه بر روي رودخانه Angara قرار 
دارد، پس از نصب دو واحد از 9 واحد 333 مگاواتي، شروع به 
توليد برق نمود. دو واحد راه اندازي شده پس از اتمام تست هاي 
اوليه، به شبكه برق اصلي متصل شده اند. اين نيروگاه در سال 2013 
به بهره برداري كامل مي رسد. تامين 9 توربين 333 مگاواتي توسط 
شركت Power Machine به ارزش 184.6 ميليون دالر انجام 
خواهد شد. توربين ساخته شده براي اين پروژه يكي از بزرگترين 
توربين هاي ساخته شده از نظر ابعاد و وزن در روسيه است. به طوري 
كه هر رانر 7.86 متر قطر و 155.6 تن وزن دارد. هزينه ساخت اين 

نيروگاه 1.45 بيليون دالر تخمين زده شده است. 

بازسازي نيروگاه Volzhskaya )روسيه(
واحد 12 نيروگاه آبي Volzhskaya بعد از تعويض توربين 
توسط شركت روسي Power Machines مجدداً با ظرفيت كامل 
شروع به كار كرد. اين شركت اعالم كرده است تاكنون 9 واحد از 22 
واحد نيروگاه تعويض شده است. پيش بيني مي شود تا پايان سال دو 
واحد ديگر نيز راه اندازي شود. هزينه بازسازي اين نيروگاه به صورت 
تقريبي 323.8 ميليون دالر برآورد شده است. ظرفيت اين نيروگاه 
2571.5 مگاوات است كه شامل 17 واحد 115 مگاواتي، دو واحد 

120 مگاواتي، سه واحد 125.5 مگاواتي است. 

نيروگاه Grodnenskaya شروع به كار كرد )بالروس(
شركت Mavel در ماه نوامبر اعالم كرد كه نيروگاه 18.8 مگاواتي 
Grodnenskaya با موفقيت شروع به كار كرده است. شركت 
Mavel در ماه جوالي 2009 قراردادي براي تامين توربين ها و 
تكنولوژي مربوطه امضا كرده بود.  تامين مالي پروژه نيز توسط 

بانك Czech Export Bank انجام شده است.

 امضا قرارداد ساخت دو نيروگاه جديد در نيجريه )نيجريه(
و   Synohydro شركت هاي  با  قراردادي  نيجريه  دولت 
Gezhouba براي ساخت دو نيروگاه آبي به مجموع ظرفيت 
3750 مگاوات امضا كرد. اين دو نيروگاه شامل نيروگاه 3050 
 Zungeru مگاواتي   700 نيروگاه  و   Mambilla مگاواتي 
دالر  بيليون  نيروگاه Mambilla  حدود 3.2  هستند. ساخت 
خواهد بود كه 85درصد آن توسط يك بانك چيني و 15درصد 
آن توسط دولت نيجريه تامين مالي خواهد شد. ساخت اين دو 

نيروگاه شش سال به طول مي انجامد.

قرارداد بازسازي نيروگاه Agua Vermelha )برزيل(
به  قراردادي  كه  است  كرده  اعالم  اخيراً   Voith Hydro شركت 
 Agua Vermelha ارزش 80 ميليون يورو براي بازسازي نيروگاه
در كشور برزيل امضا نموده است. اين شركت اعالم كرده است كه اين 
قرارداد يكي از بزرگترين قراردادهايي است كه تاكنون براي بازسازي 
بازسازي  شامل  قرارداد  است.  شده  بسته  برزيل  در  نيروگاه  يك 
توربين ها، تجهيزات الكترومكانيك و تعويض بسياري از تجهيزات 
از سال 1978   Agua Vermelha نيروگاه 1396 مگاواتي است. 

مشغول به كار است.

IDB پروژه آبي Negro را تامين مالي مي كند )اكوادور(
موسسه مالي IIC كه از زير مجموعه هاي بانك آمريكايي 
IDB است، موافقت نامه تامين مالي 36.4 ميليون دالري براي 
پروژه نيروگاه 48 مگاواتي Negro را امضا نموده است. هزينه 
ساخت اين نيروگاه 76.75 ميليون دالر است. اين پروژه شامل 
ساخت نيروگاه، سه واحد توليدي و يك خط انتقال 42 كيلومتري 

است.
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فلسفهوجودي
دالیلتاسیساولیهوفلسفهوجوديشرکتنوتاشدرزمانحاضر،درجدولشمارهیكآمده
است.همانطورکهمالحظهميگردددالیلتاسیساولیههمچنانپابرجااستوليبهجهتتغییرشرایط،
اولویتهااندکيتغییریافتهاست.همچنینیكموردبهفلسفهوجوديدرشرایطحاضراضافهشده

است.

ماموریت
نوتاشبراساسفلسفهوجوديخود،"شرکتساختمانونصبگروهفراب" استوعهدهدار

اجرايبخشCدرپروژههایياستکهدرشرکتهايگروهفرابواردميشود.

چشماندازنوتاشدرافقسال1393
اجرايماموریتمحولهبهنوتاشیكشبهقابلتحققنیستونیازبهرشدویادگیريوارتقاءپلهبه
پلهدارد.نوتاشدرنظردارددرافقزماني1393،بهحديازتوانمنديوقابلیتاتکاواعتمادبرسدکه
شرکتهايگروهفراب،اجرايبخشCکلیهپروژههايخودرابهنوتاشواگذارنمایند.بعدازتحقق
چشماندازفوقدرحديقابلقبول،ورودبهبازارهايجدیددردستورکارشرکتنوتاشقرارخواهد

گرفتلیکنمقدماتآنازهماکنونتداركخواهدشد.

تحقق انتظارات و توقعات ذي نفعان در شركت نوتاش

تدوين و پياده سازي تدابير و راهكارهاي كليدي

 براي

ظرفچندماهگذشته،باهمفکريوهمکاريمدیرانمیانيوهیئتمدیرهشرکتنوتاش،راهکارهاوتدابیر
الزمبرايتحققچشماندازسازمانتدوینوتوافقگردیدهاست.قدمهاياولبرايپیادهسازياینتدابیر
برداشتهشدهاستودرنظراستبابهرهگیريازشیوه"کارتامتیازيمتوازن" تمرکزبیشتريدرحوزهپیاده

سازيآنهاانجامپذیرد.اکنونباانتشارنتایجاقداماتفوق،توجهکارکناننوتاشرابهمواردزیرجلبميگردد.
آگاهيازاینموارد،برايسایرهمکاراندرشرکتهايگروهفراب)فراب،ناردیس،توبا،...(ميتواندنوتاش

رادرجهتتحققآنهایارينماید.
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ارزشهايسازماني
کارکناننوتاشدرمسیرتحققچشماندازخود،مواردزیررانصبالعین

قراردادهوخودرامتعهدميدانندازآنتخطينکنند:
صداقتوشفافیت

محیطکاريسالم)اخالقيومالي(
تعاملمثبتشرکتهايگروهفراب

مشارکتوکارتیمي
پایداري،سختکوشيوچندمهارتي

تعلقسازماني
سالمتوایمنيمحیطکار

زیرساختها
نوتاشدرصددبهبودزیرساختهايخودبااولویتهايزیراست:

توسعهفضايهمدليومهارتکارتیمي
توسعهقابلیتکارکنان)توسعهمهارتها،توسعهچندمهارتيو...(

همسویيکارکنان

فعالیتهايکلیدي
ضمنبهبودزیرساختها،کارکناننوتاشتالشميکنندفعالیتهاي

کلیديزیرراباشیوهبهتروکاراتريبهانجامبرسانند:
انتخابدرستوبهموقعافرادکلیدي

انتخابدرستپیمانکارانوگروههايکاري
مدیریتدرستپیمانکاراندرحیناجرا

اجرايپروژهبهحداقلهزینه)خصوصانیرويانساني(
اجرايپروژهباجریاننقدینگيمثبت
حداکثراستفادهممکنازمنابعموجود

مدیریتClaim)همباپیمانکارانوهمباکارفرمایان(

بازارهدف
کارکناننوتاشدرنظردارندباتوسعهزیرساختهاوبهبودانجامکارهايکلیدي،

مواردزیررادربازارهدفخود)فعالشرکتهايگروهفراب(محققنمایند:
افزایشقابلیتاعتمادواتکانزدشرکتهايگروهفراب

افزایشسهمازپروژههايشرکتهايگروهفراب
کسبمزیتهاينسبي

وجهمالي:
کارکناننوتاشدرنظردارندباتوسعهزیرساختها،اجرايبهترفعالیت
هايکلیديوتحققخواستههايخوددربازارهدف،اولویتهايزیررادر

وجهماليمحققنمایند:
کنترلبهايتمامشده)خصوصاهزینههايپیمانوهزینههاينیرويانساني(

رشددرآمد

پروژههايبهبود
کارکناننوتاشتالشميکنندبابهاجراگذاشتناقداماتزیر،راهرابراي

پیادهسازيتدابیرفوقهموارنمایند:
بهبودساختارنفراتوسازمانستادوکارگاههامتناسبباشرایطجدید

ایجادفضايهمدليوهمسویيدراهدافدرمیانکارکنان
ایجادسیستمحسابمجازيبرايپروژههاودفترمرکزي

ایجادسیستممدیریتاموالوتجهیزات
تهیهبانكاطالعاتمهارتکارکنان

شناسایيونگهداشتنیروهايکلیديسازمان
تعریفمشاغلوفهرستقابلیتهايمتناظر

تهیهوندورلیستنصب
تقویتبخشمهندسيفروش

اخذرتبهپیمانکاري
اجماعدربارهچشمانداز،ماموریتوارزشهايسازمان

تدوینکارتامتیازيمتوازن

پایانکالم
اهداف،تدابیرواقداماتبرشمردهفوق،متناسبباافزایشآگاهيوتغییرشرایط
داخليوبیروني،موردتجدیدنظروبهبودقرارخواهدگرفت.تحققچشمانداز
نوتاش،نیازمندهمفکريویاريکلیهکارکناندرکلیهشرکتهايگروهفراباست

ونوتاشپیشاپیشازمساعدتوتوجههمکارانتشکرمينماید.
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در سال 70 با 
نيرپارس و با حوزه 
كاري هيدرومكانيك 
شروع كردم. سال 
73 تقريباً همزمان 
با شكل گيري فراب، 
با كمك تعدادي از 
دوستان و همكاران، 
تيم هيدرومكانيك 
گروه صنعتي سديد 
را شكل داديم و 
حدود ده سال در 
حوزه هاي مختلف 
كاري در صنعت 
هيدرومكانيك 
مشغول به كار بودم 
و در نهايت در سال 
83  به فراب ملحق 
شدم
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:سالم،برايورودبهبحثکميازخودتان
بگویید؟

مطالب  اين  كه  خوانندگاني  و  شما  بر  سالم 
هستم.  عباسقلي زاده  عليرضا  خواند.  خواهند  را 
متولد 1344 در تهران، ليسانس مهندسي مكانيك 
از دانشگاه صنعتي شريف و 22 سال است كه در 
شاخه هاي  در  عمدتاً  و  انرژي  و  آب  حوزه هاي 

مديريتي فعاليت مي كنم.
:قبلازفرابدرچهسازمانهایيفعالیت  

کردید؟
كاري  حوزه  با  و  نيرپارس  با   70 سال  در 
هيدرومكانيك شروع كردم. سال 73 تقريباً همزمان 
با شكل گيري فراب، با كمك تعدادي از دوستان و 
همكاران، تيم هيدرومكانيك گروه صنعتي سديد را 
شكل داديم و حدود ده سال در حوزه هاي مختلف 
كاري در صنعت هيدرومكانيك مشغول به كار بودم و 

در نهايت در سال 83  به فراب ملحق شدم.
:چطوربافرابآشناشدید؟

دوره اي كه سديد بودم فراب در عمده پروژه هايي 
كه من درگير آنها بودم كارفرماي ما بود و اين آشنايي، 

مقدمه  آغاز همكاري در سال 83 شد.
:درفرابازکجاشروعکردید؟  

آن زمان يكي، دوسالي بود كه شركت توبا تأسيس 
شده بود و تيم مديريت متمركز براي ساخت داخل 
تجهيزات اصلي نيروگاه هاي آبي در آنجا شكل گرفته 
بود و مسئوليت اين تيم با عنوان مديرعامل شركت 

برعهده من گذاشته شد.
:وبعد؟

 دو سه سال بعد، مديريت QC فراب برعهده  من 
گذاشته شد.

:چطور؟
آن زمان باكس مديريت QC چندماهي خالي مانده 

مي خواست  فراب  مالحظات  بعضي  واسطه  بود.به 
مدير QC از داخل فراب باشد و انتخاب هاي خوبي 

براي مديريت توبا در دسترس بود.
:آنمالحظاتچهبود؟

به نظرم نياز به تعامل روان با قسمت هاي اجرايي 
بود. بخشQC به لحاظ ظاهري سرعت گير پروژه ها 
با همه  نياز به يك تعامل روان و آن هم  است لذا 
مجريان طرح و مديران پروژه است و به نظرم از اين 

منظر، كارنامه  قابل قبولي داشتم.
:ایندورهبودکهدرشرکتسرمایهگذاري

کارکنانهمواردشدید؟
بله، در اين دوره، دو سه سالي نماينده كاركنان در 
هيات  مديره سرمايه گذاري كاركنان و مديرعامل آن 

بودم.
:وضعسرمایهگذاريکارکناندرایندوره

چطوربود؟

در گفت وگو با عليرضا عباسقلي زاده بررسي شد

مي خواهيم انتخاب اول
فراب و نارديس در حوزه نصب و راه اندازي باشيم

نوتاش  شركت  عاملي  مديريت  به  كه  نباشد  بيشتر  ماه  شش  شايد 
انتخاب شده است، اما اعتقاد به كار گروهي و خرد جمعي، تقويت روحيه 
و  كاري  ويژگي هاي عمده  از  اجرايي و حسن خلق  بدنه  در  خودباوري 
شخصيتي عليرضا عباسقلي زاده است كه در همين مدت كوتاه هم ظهور و 

بروز داشته است؛ مديري كه هم اكنون هشتمين سال حضور در گروه فراب 
را تجربه مي كند و پيش از مديرعاملي نوتاش هم،چندي مديريت عاملي 
شركت توبا را تجربه كرده بود. با او درباره شركت نوتاش و عملكردهايش 

گفت وگويي را ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد... 
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 مي خواهيم تا سال 
93  به آن ميزان 

از شايستگي و 
ظرفيت برسيم كه 
اوالً قابليت اجراي 

بخش C كليه 
پروژه هاي فراب و 
نارديس را كسب 

كرده باشيم و ثانياً 
به آن ميزان از 

قابليت اتكا و اعتماد 
رسيده باشيم كه 
انتخاب اول بدنه 

فراب و نارديس در 
حوزه C باشيم

بد نبود. روند رو به بهبود بود. خوشبختانه يك 
سرمايه گذاري  شركت  احياي  براي  جمعي  همت 

كاركنان شكل گرفته بود و الحمداهلل جواب داد.
:بعدچطورشد؟

به واسطه  كه  بود  اين  نظرها  پيش  دو، سه سال 
توبا  است  پروژه ها، الزم  داخل  افت حجم ساخت 
به  دهد.  توسعه  را  خود  كار  و  كسب  حوزه هاي 
واسطه ي همكاري باشركت سرمايه گذاري كاركنان، 
تجربياتي در اين زمينه داشتم،آشنايي قبلي هم با توبا 
داشتم لذا كانديد مديريت توبا ولي با ماموريتي جديد 

شدم.
:تفاوتماموریتهادرچهبود؟

جنس  از  عمدتا  توبا  مدير  كار  اول،  دوره  در 
مديريت ساخت بود ولي در دوره دوم، بيشتر از جنس 

اداره  شركت و توسعه كسب و كار.
:وسرانجامچطوربهنوتاشآمدید؟

حدود شش ماه پيش، زماني كه باكس مديريت 
نوتاش خالي شده بود ترجيح سازمان اين بود كه در 
دوره جديد نوتاش، يكي از نفرات قديمي سازمان 

مسئوليت آن را بر عهده گيرد.
منظورتان کردید، اشاره جدید دوره به :

چیست؟
منظورم دوره استقرار نوتاش است. دوره اول، دوره 
تاسيس بود كه انصافاً با همت آقاي مهندس واحدي 
و ساير همكاران، به شايستگي پشت سر گذاشته شده 

بود.
کاندید پست این براي ميکردید فکر :

شوید؟
خير. در موارد قبلي زمينه ذهني داشتم ولي اين يكي 

براي خودم هم خارج از ذهن بود
:چرابرایتانقابلتصورنبود؟

چون عمده تجربياتم در حوزه هاي E و P بود.
:وچراتاکیدروينفراتخودسازمانبود؟

باز هم بحث تعامل روان مطرح بود. اصوالً كاركردن 
در جاهايي مثل توبا و نوتاش، كمي خاص و پيچيده 
است. در اين سازمان ها شما هم پيمانكار هستيد و هم 
همكار با تيم هاي فراب و نارديس به عنوان كارفرما. 
هم  هست  هم  نارديس  و  فراب  در  پيچيدگي  اين 
كارفرما هستند و هم همكار با تيم هاي نوتاش. تجربه 
نشان داده كه آنجايي كارها موفق تر بوده كه در كنار 
وجود شايستگي هاي فني در نوتاش به عنوان پيمانكار 
و تيم هاي فراب و نارديس به عنوان كارفرما، نوعي 
همكاري روان و تعامل مثبت شكل گرفته است. دقت 
كنيد كه عرض كردم كارها موفق تر بوده و به شركت 
خاصي اشاره نكردم زيرا بدون همكاري و تعامل مثبت 
دوطرف، انجام موفق كار شدني نبود و لذا در موارد 
موفق، نمره قبولي هم به تيم پروژه در نوتاش و هم 

به تيم هاي پروژه در فراب و نارديس تعلق مي گيرد.
:واگرکارخیليموفقنبود؟!

متقاباًل در اين موارد الزم است ريشه مشكل در دو 

طرف جستجو شود.
:ودراینموارد،سهمنوتاشچقدربود؟

پاسخ به اين پرسش مشكل است ولي اينقدر كه 
من متوجه شدم فراب و نارديس به قدر كافي همراه 
هستند و اگر تمركزمان در نوتاش روي بهبود خودمان 

باشد، قطعا جواب مي گيريم.
در شما تجربه عمده که کردید اشاره :
مدیریتحوزههايEوPبودهونگرانازعهده

برآمدنحوزهCنیستید؟
قطعاً هستم. در همان E وP هم نگران هستم ولي 
و  است  يادگيري  براي  محرك  موتور  نگراني،  اين 
نه عقب كشيدن و پس زدن. به عالوه اداره شركت 
كمي فرق مي كند. مدير شركت بيشتر به رهبر اركستر 
مي ماند. الزم نيست نوازندگي تك تك سازهايي كه 
مي نوازند را بداند. آنچه الزم است اين است كه قابليت 
و خاصيت سازها را بشناسد و تا اندازه اي از آنها سر 

در بياورد. 
:بهاینترتیبشماهمدرنوتاشتازهوارد

هستید؟
بله، حدود شش ماهي است كه اينجا هستم. 

:لطفاًنوتاشراخیليخالصهبهخوانندگان
معرفيکنید؟

 اصل كارمان  Constructionكه در فارسي آن را 
به »ساختمان و نصب« ترجمه كرده ايم. در وضعيت 
آرماني، زمين باير تحويل مي گيريم و Plant كليد 
خورده تحويل مي دهيم. نوتاش افرا در سال 1387 
با همت آقاي مهندس واحدي تاسيس شد و در حال 
حاضر حدود 60 نفر در ستاد و 470 نفر در 10 سايت 
تاسيس  از  كه  اين چهار سالي  در  مختلف هستيم. 
نوتاش گذشته است قريب به290 ميليارد تومان كار 
به نوتاش محول شده كه نزديك به دو سوم آن تا 
امروز صورت وضعيت شده است و از محل انجام 
اين كارها، حدود 150 ميليارد تومان پول وارد سيستم 
شده كه البته تقريباً تمام و كمال در پروژه ها هزينه 

شده است.
4 پروژه تمام شده يا در مراحل پاياني است، 3 
پروژه به داليلي متوقف شده و اكنون در 10 سايت 
كار در جريان داريم كه برخي فعال و برخي نيمه فعال 

هستند.
:درچهحوزههایيپروژهداشتهیادارید؟

نيروگاه هاي آبي، نيروگاه هاي حرارتي، پروژه هاي 
نفتي و اخيراً حوزه ريلي كه با پروژه زيرگذر تهران 

تبريز كليد خورده است.
:درچهزمینههایيکارميکنید؟

تحويل  تا  زمين  آماده سازي  از  سازه  و  سيويل 
ساختمان و سازه هاي اداري و صنعتي، نصب تجهيزات 
مكانيكي، پايپينگ، نصب تجهيزات برق و ابزار دقيق 
و در نيروگاه هاي آبي عالوه بر زمينه هاي كاري فوق، 
تا اندازه اي راه اندازي و كمك به بهره برداري در مرحله 

تحويل كار به مشتري.

:آیابخشCهمهپروژههايفرابوناردیس
بهنوتاشمحولشدهوميشود؟

خير. غير از حوزه كاري نيروگاه هاي آبي كه نوتاش 
تا اندازه اي مزيت دارد در ساير حوزه ها، نوتاش يك 
و  است  شكل گيري  و  يادگيري  حال  در  مجموعه 
متناسب با ظرفيت هايي كه در خود ايجاد مي كند از 

فراب و نارديس كار جذب مي كند.
:چشماندازتانچیست؟

 مي خواهيم تا سال 93  به آن ميزان از شايستگي 
و ظرفيت برسيم كه اوالً قابليت اجراي بخش C كليه 
پروژه هاي فراب و نارديس را كسب كرده باشيم و ثانيًا 
به آن ميزان از قابليت اتكا و اعتماد رسيده باشيم كه 
انتخاب اول بدنه فراب و نارديس در حوزه C باشيم.

:وبعد؟
 C فعاًل تمركزمان جذب سهم 100 درصدي بازار

فراب و نارديس است.
:آیاآمادهورودبهچندبحثچالشيمرتبط

بانوتاشهستید؟
بله. اتفاقا خيلي مشتاق اين بخش از گفتگو هستم.

:چرا؟
چون حل شدن و يا اقاًل روشن شدن برخي از 
همين چالش ها مي تواند بستر رشد و ارتقا نوتاش را 

فراهم كند. 
:اگرموافقیدازفلسفهتاسیسنوتاششروع
کنیم.آیادالیلتاسیساولیهنوتاشهمچنانمعتبر

است؟
از خوب جايي شروع كرديد. مختصر بگويم هم 

بله و هم خير.
:چطور؟

به نظرم در بدو تاسيس، بيشتر سامان دهي حوزه 
C نيروگاه هاي آبي مطرح بود. فراب به داليل مختلف 

مي خواست حوزه C  درون خودش باشد. 
:چرا؟

از بدو تاسيس فراب تا زمان تاسيس نوتاش تقريبًا 
آبي كشور در دست  نيروگاه هاي  بازار  100 درصد 
فراب بود. اين حوزه تخصصي سابقه قبلي هم در 
كشور نداشته است. اين يعني اينكه در كشور، پيمانكار 
تخصصي در حوزه نيروگاه آبي وجود نداشته است 
و هزينه يادگيري و كسب مهارت پيمانكاراني كه در 
اين حوزه وارد شده اند توسط فراب پرداخت شده 
اول، اصطالحًا  با كار  پيمانكاران مي آمدند و  است! 
اتفاق  دو  اين  از  يكي  معموالً  بعد  مي شدند.  اوستا 
مي افتاد، يا در كار بعدي به جهت فاصله اي كه افتاده 
بود آنقدر دچار تغيير و تحول شده بودند كه از آن 
قبلي ها كه كار را ياد گرفته بودند  كسي باقي نمانده 
بود و دوباره همان آش بود و همان كاسه يا اينكه خود 
اين پيمانكاران وارد بازار رقابت با فراب مي شدند. از 
سوي ديگر تيم هاي نظارت و مديريت اجراي خود 
فراب در سايت هاي مختلف به مرور زمان استاد كار 
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چنانچه براي اجراي 
كارهاي عملياتي، 
مستقيماً اقدام به 
استخدام نيروهاي 
عملياتي شود و اين 
نيروها حقوق بگير ما 
باشند مي گوييم كار 
به صورت »اماني« 
اجرا مي شود. 
اگر براي كارهاي 
عملياتي، گروه هاي 
عملياتي به خدمت 
بگيريم كه براي 
انجام يك كار معين، 
يك دستمزد معين 
مي گيرند مي گوييم 
كار به  »گروه كاري« 
محول شده است 
و نهايتاً اگر كار به 
پيمانكاري واگذار 
شود كه شكل و 
شمايل شركتي دارد 
مي گوييم كار به 
»پيمانكار« سپرده 
شده است.
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تا جايي كه مي دانم فراب از نتيجه كار در نيروگاه هاي 
آبي راضي است. 

:بعدچطورشد؟
اجراي  براي  ظرفيت هايي  نوتاش  در  مرور  به 
بخش Cدر ساير حوزه هاي كاري مثل نيروگاه هاي 
شكل  نارديس  نفتي  پروژه هاي  و  فراب  حرارتي 
توسعه  و  كار  جذب  مشتاق  نوتاش  هم  گرفت. 
بود و هم فراب و نارديس انگيزه هايي براي محول 
كردن بخش C پروژه هاي خود به نوتاش داشتند. 
نتيجه اين بود كه پروژه هايي جديد در اين دو حوزه 

به نوتاش محول شد.
:نتیجهکارچهبود؟

طبعاً نتيجه كار در نيروگاه هاي آبي بهتر بود. در 
نيروگاه هاي آبي پايه هايي كه نوتاش را شكل دادند 
نه تنها مزيت نسبي بلكه مزيت نسبت به رقبا داشتند. 
ولي در حوزه هاي جديد، فراب و نارديس به عنوان 
پيمانكار اجراي كار، انتخاب هاي بسياري پيش روي 

خود داشتند و نوتاش در اين بازار تازه كار بود.
کردن وارد از ناردیس و فراب انگیزه :

نوتاشبهاینحوزههاچهبود؟
و  فراب  بود  بود. الزم  بازار عوض شده  شرايط 
نارديس منابع بيشتري به حوزه هاي فاينانس و توسعه 
 C حوزه  كارهاي  ارزش  مي دادند.  اختصاص  بازار 
پروژه هاي  كل  ارزش  چهارم  يك  از  كمتر  معموالً 
EPC است ولي خيلي بيشتر از سهم خود، انرژي 
مديريتي در سازمان هاي EPCكار را به خود جذب 
مي كنند. به نظرم انگيزه فراب و نارديس اين بود كه 
بار خود را در حوزه C سبك كنند و به حوزه هاي 

فاينانس و توسعه بيشتر بپردازند.
:شرایطفعليچگونهاست؟

همچنان همين شرايط برقرار است. لذا ماموريت 
در  را  شركت  دو  بار  كه  است  اين  نوتاش  فعلي 
حوزه C سبك كند. به عبارت ديگر، فلسفه اصلي 
وجودي نوتاش در زمان حاضر همين است. البته در 
كنار اين ماموريت اصلي، نگهداشت مزيت فراب در 
نيروگاه هاي آبي به عنوان يك ماموريت مكمل همچنان 

برقرار است. 
:اماموضوعچالشيدوم.براساساطالع،
نوتاشکارهارابهپیمانکارانهممحولميکند
و نصب کار تمام کهخودش نیست اینطور و

ساختمانراانجامدهد.
بله. همين طور است.

:سوالایناستکهاگرقراربودنوتاش
همکاررابهپیمانکارانبسپاردوبهجاياجراي
اجراينصبو »مدیریت »نصبوساختمان«،
شرکتهاي خود نبود بهتر بکند را ساختمان«

مادراینکارراميکردند؟
به نكته مهمي اشاره كرديد. بگذاريد از اينجا شروع 
در  كارها  اجراي  استراتژي  در حال حاضر  كه  كنم 
نوتاش چيست و چه سمت و سويي دارد و سپس 

قباًل  دهيد  اجازه  باز  و  شما  سوال  پاسخ  به  برسم 
يك تعريف داخلي مشترك از عباراتي مثل »اماني«،  

»گروه هاي كاري« و »پيمانكاران« داشته باشيم.
تعریف را کردید بیان که عباراتي لطفا :

بفرمایید.
مستقيمًا  عملياتي،  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه 
اقدام به استخدام نيروهاي عملياتي شود و اين نيروها 
حقوق بگير ما باشند مي گوييم كار به صورت »اماني« 
اجرا مي شود. اگر براي كارهاي عملياتي، گروه هاي 
عملياتي به خدمت بگيريم كه براي انجام يك كار 
كار  مي گوييم  مي گيرند  معين  دستمزد  يك  معين، 
به  »گروه كاري« محول شده است و نهايتاً اگر كار 
به پيمانكاري واگذار شود كه شكل و شمايل شركتي 

دارد مي گوييم كار به »پيمانكار« سپرده شده است.
با کار انجام شیوههاي اصلي تفاوت :

»نیروهاياماني«و»گروهايکاري«درچیست؟
نيروهاي  مديريت  بار  اماني،  شيوه  با  كار  در 
استخدام شده بر دوش ستاد ما در سايت است و معيار 
پرداخت ها به افراد، ساعت كار آنها است ولو به هر 
دليلي، كاري انجام نشده باشد. در كار با گروه هاي 
كاري، مديريت داخلي افراد گروه بر عهده خود گروه 
است و معيار پرداخت، مقدار كار انجام شده است 

مستقل از اينكه چند نفر يا چند ساعت كار برده باشد.
:بهلحاظسایزچطور؟آیاگروههايکاري

الزاماکوچكهستند؟
خير. گروه هاي كاري مي توانند كوچك، متوسط يا 

بزرگ باشند.
:اینطورکهميفرماییدگروهکاريميتواند
بزرگهمباشد.منطقاشکلقراردادهايگروههاي
وجه پس است. یکي هم پیمانکاران و کاري
مشخصهگروههايکاريوپیمانکاراندرچیست؟
منظورتانازشکلوشمایلشرکتيدرپیمانکاران

چیست؟
انجام  براي  پيماني  قرارداد  بله، در هر دو شيوه، 
منعقد مي شود.  معين  ازاي وجه  در  معين  كار  يك 
وجه مشخصه اصلي، سهم نيروهاي ستادي و سهم 
نيروهاي عملياتي در طرف مقابل است. در گروه هاي 
كاري، ستاد طرف مقابل خيلي كوچك است و تقريبًا 
عملياتي  كار  و  هستند  آچار  به  دست  افراد،  عمده 
مي كنند. در پيمانكاران، معموال طرف مقابل يك ستاد 
نيروي عملياتي كار  پيمان دارد يعني تعدادي  پر و 
مي كند و ستادي هم كه اشاره كردم اين نفرات را اداره 

و پشتيباني مي كنند.
كاري  گروه هاي  كه  است  اين  ديگر  مشخصه  بهمن 1391 - شماره 28



روند ما بايد به 
سمت كمينه سازي 
كار با شيوه اماني، 
بيشينه سازي كار 
با گروه هاي كاري 

و كار با پيمانكاران 
در جايي باشد كه 

آن پيمانكار در 
انجام آن كار معين، 

نسبت به ما مزيت 
نسبي دارد. به نظرم 

در كل، اجراي كار 
در سايت ها، بايد 

تلفيقي از سه شيوه 
و بر اساس شرايط 

خاص آن پروژه 
باشد و نمي توان 
يك نسخه واحد 
براي اجراي كار 

با يك شيوه معين 
براي همه سايت ها 

تجويز كرد.
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معموالً ته زنجيره دست به دست شدن كار هستند 
و معموال كاري را به پيمان نمي دهند ولي پيمانكاران 
بخشي از كار را مستقيماً خودشان انجام مي دهند و 
بخشي ديگر را به پيمان مي دهند و با ستادي كه دارند 

مديريت و نظارت مي كنند.
:تفاوتکارباشیوههايفوقدرچیست؟

وضعيت  در  مي كنم.  شروع  اماني  شيوه  از 
آرماني، با اين فرض كه اوال افراد تيم هاي نظارت 
و مديريت اجراي ستاد ما در سايت، انگيزه و توان 
مديريت و كار گرفتن مستقيم از افراد عملياتي را 
داشته باشند و ثانيا توان شناسايي و جذب نيرو در 
زمان كوتاه را داشته باشند و ثالثا نيروها را به موقع 
ترخيص كنند. منطقا اين شيوه، بايد اقتصادي ترين 
شيوه انجام كار باشد، ولي اين شرايط معموال در 
سازمان هايي مثل سازمان ما كمتر محقق مي شود. 
ما،  سازمان هاي  فرم  و  سايز  در  سازمان هايي  در 
شناسايي  دير  نياز،  مورد  عملياتي  نيروهاي  عمال 
و  نمي شوند  مديريت  درست  مي شوند،  و جذب 
انساني،  و  عاطفي  روابط  گرفتن  شكل  جهت  به 
و  نمي شوند  ترخيص  نرسد  استخوان  به  كارد  تا 
نتيجه اين مي شود كه كار حتي از كار با پيمانكار 
هم گران تر تمام مي شود! خالصه اينكه فقط زماني 

با اين شيوه كار مي كنيم كه شرايط آن محقق باشد.
:وضعیتدرکارباپیمانکارانچگونهاست؟
در  جمع و جور  ستاد  يك  معموال  شيوه،  اين  در 
سايت ما براي مديريت پيمانكاران كفايت مي كند. زيرا 
پيمانكاران، ستاد كافي براي مديريت نفرات عملياتي 
خود در اختيار دارند. همچنين در ستاد ما، افراد با يك 
سطح انگيزه، توان مديريتي و تجربه نرمال مي توانند 
با  كار  برآيند.  پيمانكاران  مديريت  عهده  از  بخوبي 
اين شيوه به ظاهر بايد گرانتر باشد ولي تجربه نشان 
مي دهد كه در سازمان هايي مثل ما، بيشتر اوقات اين 

شيوه اقتصادي تر تمام مي شود!
:چرا؟

چون سقف هزينه ها در پيمان بسته شده است. در 
كار با شيوه اماني، سقف هزينه ها بسته نيست.

:دعويپیمانکارچهميشود؟
و  مديريتي  توان  انگيزه،  با  افرادي  كرديم  فرض 
تجربه نرمال در اختيار داريم. در اين وضعيت، ادعاي 

پيمانكار مديريت مي شود.
:وضعیتکارباپیمانکارراميفرمودید.لطفا

ادامهدهید.
گذشته از اين، گاهي كار با پيمانكاران اجتناب ناپذير 
است. اقتصادي نيست كه ما در هر زمينه اي، تخصص 

و مزيت داشته باشيم. همچنين اقتصادي نيست كه 
همه  انجام  براي  نياز  مورد  آالت  ماشين  و  اسباب 
تمركز  باشيم.  داشته  اختيار  در  را  كاري  زمينه هاي 
ما بايد جايي باشد كه مي توانيم در آن زمينه مزيت 
نسبي كسب كنيم. در اين موارد، كار با پيمانكاراني 
كه تخصص يا اسباب الزم را در اختيار دارند اجتناب 

ناپذير است.
:کارباگروههايکاريچطور؟

اينجا حد وسط است. آن طور كه از  بازار و كسب 
و كار مي فهميم اين روش، شيوه بهينه اجراي كار براي 
سازمان هايي با شكل و شمايل ماست. در اين شيوه، 
يك ستاد متوسط نياز داريم ولي افراد به خدمت گرفته 
شده در اين ستاد، بايد سطحي باالتر از حد نرمال در 
زمينه هايي مثل دانش، مهارت، تجربه، انگيزه و نظاير 
آن داشته باشند. استراتژي مطلوب ما در نوتاش، همين 

شيوه است.
:درنهایتبهچهنتیجهايميرسید؟

روند ما بايد به سمت كمينه سازي كار با شيوه اماني، 
بيشينه سازي كار با گروه هاي كاري و كار با پيمانكاران 
در جايي باشد كه آن پيمانكار در انجام آن كار معين، 
نسبت به ما مزيت نسبي دارد. به نظرم در كل، اجراي 
كار در سايت ها، بايد تلفيقي از سه شيوه و بر اساس 
شرايط خاص آن پروژه باشد و نمي توان يك نسخه 
واحد براي اجراي كار با يك شيوه معين براي همه 

سايت ها تجويز كرد.
در پايان پاسخ به اين پرسش اين را هم مي خواهم 
عرض كنم كه من جزو آن دسته اي هستم كه معتقد 
است حتي اگر قرار باشد صد در صد كارها در نوتاش 
با شيوه ارجاع كار به پيمانكاران انجام شود باز هم بهتر 
است اين كار توسط نوتاش انجام شود نه شركت هاي 

مادر ما: فراب و نارديس.
:چرا؟

چون هر كاري راه و رسم و فوت كوزه گري خود 
را دارد و مديريت حوزه C هم يك كار تخصصي 
بهتر  شود  انجام  آن  كننده هاي  توسط  اگر  و  است 
جواب مي دهد. اگر فراب و نارديس افراد كننده اي در 
حوزه C در اختيار دارد بايد زمينه استفاده از توان اين 
افراد در نوتاش فراهم شود. به عالوه وقتي مديريت 
حوزه C در يك شركت مستقل متمركز شد شانس 
بيشتري براي رسيدن به آن چابكي و انعطاف پذيري 

كه در كارهاي حوزه C الزم است فراهم مي شود.
:آیاچابکيوانعطافيکهاشارهکردیداالن

درنوتاشهست؟
تا اندازه اي و يكي از نقاط بهبود ما همين جاست.

:لطفاًمثالبزنید.
مثال روشن، سيستم حقوق و دستمزد است. در 
سازمان هاي بزرگ EPC كار مثل فراب و نارديس، 
مدت همكاري كاركنان معموال باالست. لذا برخي 
پرداخت ها ماهانه است، برخي سه ماهانه، برخي شش 
بهمن 1391 - شماره 28ماهانه، برخي ساالنه و بعد از يك يا دو سال، تازه فرد 
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هم در ستاد تهران 
و هم در ستاد 
سايت ها، مديران 
ما گرايش دارند در 
Safe Sideباشند. 

مديران پروژه و 
روساي كارگاه، 
بيشتربه دنبال 
تحقق پيشرفت 
فيزيكي و اهداف 
معين شده در برنامه 
زمان بندي هستند 
لذا به صورت طبيعي 
سعي مي كنند منابع 
انساني بيشتري  
گرد خود داشته 
باشند. االن وضعيت 
اينطور است كه اگر 
حاشيه سود پروژه 
كم بشود يا حتي 
پروژه زيان بدهد 
مدير پروژه آنقدر 
مورد سوال قرار 
نمي گيرد كه اگر 
پيشرفت فيزيكي 
محقق نشود

مي تواند وام بگيرد و به لحاظ گريد ارتقا يابد. در حوزه 
ساختمان و نصب، گردش منابع انساني باال است و 
منهاي نفرات كليدي، دوره همكاري بيشتر كاركنان 
يك سايت، به زحمت به طول مدت اجراي كار در 
آن سايت مي رسد زيرا ثقل كارهاي حوزه ساختمان 
معموال نيمه اول پروژه، ثقل كارهاي حوزه مكانيك 
در ميانه پروژه و ثقل كارهاي برقي در نيمه دوم پروژه 
است. لذا اگر مثال وام را در نظر بگيريد فرد موقعي 
استحقاق دريافت وام پيدا مي كند كه دوره همكاري او 
در پروژه به احتمال زياد رو به پايان است. به عالوه در 
در عرف حوزه C، معموال يك رقم خالص براي دوره 
مثال 22 روزه حضور فرد در سايت توافق مي شود 
و هرچه هست در همين رقم تجميع شده و اينطور 
نيست كه بخشي ازپرداخت ها به بعد حواله شده باشد. 

منطقا ما هم بايد اين عرف را رعايت كنيم.
:اقداميهمکردهاید؟

در  كه  است  بهبودي  پروژه هاي  از  بخشي  اينها 
نوتاش تعريف كرده ايم و در صدد اجراي آن هستيم.

:برسیمبهسوالچالشيسوم.درحالحاضر
مدیرانپروژهدرنوتاش،مقیمسایتهستندیامقیم

ستادتهران؟
عمدتا مقيم ستاد تهران هستند.

مقیم درسایت کهچرا است این :سوال
نیستند؟آیاثقلکارCدرسایتنیست؟

بله، ثقل كار C در سايت است. به نظرم به جاي 
سايت  در   C پروژه  مدير  است  بهتر  بگوييم  اينكه 
مستقر باشد بايد بگوييم اگر شرايطي فراهم باشد كه 
امور حوزه C در خود سايت حل و فصل شود بهتر 
است. طبعا يكي از لوازم اين كار، استقرار مدير پروژه 

در سايت است. 
:چهزمانشرایطيکهاشارهکردیدفراهم

است؟
بخشي به بيرون سازمان برمي گردد و بخشي به 

داخل سازمان. 
:منظورتانازبیرونسازمانچیست؟

منظورم كارفرما، مشاور و ساير عناصر تاثيرگذار 
در سايت است. اينها هم بايد تمام و كمال در سايت 
شود،  ابالغ  سايت  در  نقشه ها  مثال:  براي  باشند. 
مغايرت هاي فني در سايت رسيدگي شود، قراردادها 
در سايت منعقد شود، صورت وضعيت ها در سايت 
رسيدگي و پرداخت شود، مباحث مالي مثل توافق 
مالي براي كار اضافه، دوباره كاري، توقف كاري و 
نظاير آن در سايت حل و فصل شود، تصميم هاي 
كالن درباره اجراي كار در سايت اتخاذ شود، جلسات 
هفتگي پروژه در سايت برگزار شود و خيلي چيزهاي 
ديگر. منطقا هر قدر اين اختيارات را كارفرماي طرح از 
سايت بيرون بكشد و در ستاد مركزي خود در تهران 
مستقر نمايد به همان اندازه الزم مي شود مدير پروژه 
ما در ستاد تهران، حضور فيزيكي بيشتري داشته باشد. 
سرپرستي كارگاه هم كاري نيست كه با كنترل از راه 

دور قابل انجام باشد. نتيجه اين مي شود كه يك رئيس 
كارگاه مقيم براي سايت مي گذارند و يك مدير پروژه 
مستقر در ستاد تهران كه هفته اي يكي دو روز به سايت 
سركشي بكند و اگر وقت آزاد داشت پروژه دومي هم 

به وي محول مي كنند.
:درداخلسازمانچطور؟

در سه حوزه بايد بلوغ سازماني و ساختاري شكل 
گرفته باشد. 

:چهحوزههایي؟
اول از همه خود مدير پروژه. مدير پروژه اي نياز 
داريم كه اوال هم كاراكتر مدير پروژه داشته باشد و 
هم كاراكتر اجرا. اين دو با هم فرق مي كند و عده 
كمي واجد هر دو ويژگي هستند. ثانيا اين افراد بايد 
با گذشت زمان در سازمان جا افتاده باشند. زيرا حوزه 
وسيعي از اختيارات و دور از مركز به وي تفويض 
مي شود و ثالثا امكان حضور اقماري يا كامل در سايت 
داشته باشند. با گذشت زمان و باال رفتن سن و سال و 
تغيير شرايط خانواده، حضور اقماري يا كامل براي با 
تجربه ها سخت مي شود. يعني زماني كه امكان حضور 
در سايت دارد هنوز تجربه كافي براي مديريت پروژه 
ندارد و آن وقت كه اين تجربه را پيدا مي كند امكان 

حضور فيزيكي در سايت ندارد!
:دیگرچه؟

يك ستاد جا افتاده و پاي كار در دفتر تهران. ستادي 
كه بدون حضور فيزيكي مدير پروژه براي هماهنگي و 

پيگيري، به شكل موثر عمل كند.
:وآخري؟

به  تهران كه نسبت  نفر در ستاد  يا سه  يك، دو 
مديران پروژه مستقر در سايت ها، ارشديت نسبي و 
مقبوليت داشته باشند و مديران پروژه و خود پروژه ها 

را در سطح عالي، مديريت و نظارت كنند.
مقبولیت و نسبي ارشدیت از منظورتان :

چیست؟
منظورم اين است كه همراهي مديران پروژه، كه 
خودشان با شرايطي كه بر شمرديم قابليت هاي بااليي 
دارند، به واسطه اين باشد كه باور دارند سطح تجربه، 
و  نظارت  تهران،  از  كه  فردي  آن  مهارت  و  دانش 
مديريت عالي پروژه ها را بر عهده دارد باالتر است 
خيرخواه آنها است و واقعا احساس كنند كه كمك 
مي شوند، نه فقط به واسطه حكم اداري كه در تهران 

صادر شده است.
:وچهنتیجهايميگیرید؟

اينكه الزم است در جهت تحقق اين پيش نياز ها 
حركت كرد ولي تا قبل از تامين شرايط الزم، بايد با 
همان شكل تركيبي رئيس كارگاه در سايت و مدير 
پروژه در تهران كارها را پيش برد. بدون تحقق اين 
به منزله  شرايط، حذف مدير پروژه در ستاد تهران 
كشيدن نخ تسبيح از آن است. دانه ها متفرق مي شوند 
و كارآيي خود را از دست مي دهند. در زمان حاضر، 
به  كارگاه ها  رئيس  و  پروژه  مديران  مي شود  سعي 

شكلي چيده شوند كه مكمل همديگر باشند.
:برنامهشماچیست؟

تحقق تدريجي پيش نيازها. به تدريج مديران پروژه 
ستاد تهران، عهده دار بيش از يك پروژه مي شوند. به 
طور موازي به تدريج حوزه اختيارات سايت توسعه 
مي يابد. از ميان افراد موجود، يك يا دو نفر ارشديت 
و مقبوليت الزم را براي نظارت عالي پروژه ها كسب 

مي كند و البته آنجا هم كه شدني باشد انجام مي شود.
:آیاجایياینایدهمحققشدهاست؟

در سايت هاي سياه بيشه، گتوند ويوتيليتي فازهاي 
پروژه  است.  مقيم  سايت  در  پروژه  مدير   ،22-24
زيرگذر تهران تبريز هم كه اخيرا به آن وارد شده ايم 
همين طور است، البته در اين پروژه، سايت اجراي 

كار، در خود تهران است.
:نظارتعاليکهاشارهکردیدازکجااعمال

ميشود؟
سوال هاي سخت مي كنيد. اين يكي را بگذريد.

:اماسوالچالشيچهارم.دیدگاههاایناست
کهستادتهرانميتواندکوچكتروکمخرجتراز

اینکههستباشد.چهپاسخيدارید؟
شما به ستاد تهران اشاره كرديد. اجازه دهيد خودم 
ستاد سايت هاي نوتاش را هم اضافه كنم. به نظرم 
هزينه هاي نيروي انساني هم در ستاد تهران و هم در 

ستاد سايت ها، جاي كار و بهبود دارد. 
:چرااینطوراست؟

هم در ستاد تهران و هم در ستاد سايت ها، مديران 
ما گرايش دارند در Safe Sideباشند. مديران پروژه و 
روساي كارگاه، بيشتربه دنبال تحقق پيشرفت فيزيكي 
و اهداف معين شده در برنامه زمان بندي هستند لذا 
به صورت طبيعي سعي مي كنند منابع انساني بيشتري  
گرد خود داشته باشند. االن وضعيت اينطور است كه 
اگر حاشيه سود پروژه كم بشود يا حتي پروژه زيان 
نمي گيرد  قرار  آنقدر مورد سوال  پروژه  بدهد مدير 
كه اگر پيشرفت فيزيكي محقق نشود. لذا انگيزه ها به 
سمت بيشينه سازي منابع است اعم از منابع انساني و 

ساير منابع. 
بحث تجربه و مهارت و نظاير اينها و يا به طور كلي 
چيزي كه من آن را كاربلدي مي نامم هم هست. افراد 
كاربلد با در اختيار گرفتن منابع كمتري كارها را انجام 

مي دهند و اين افراد كمياب اند.
:چراکمیاباند؟

كمتري  عده  طبعا  و  است  سخت  كار  اين  اوال 
موفق مي شوند از عهده آن برآيند. ثانيا رقابت در به 
خدمت گرفتن اين افراد باالست. ثالثا بعضا حقوق باال 
مي خواهند و در ضوابط اداري ما نمي گنجد، آخر اينكه 
براي عده اي از اينها، اگر امكاني فراهم شود خودشان 

پيمانكار مي شوند!
:چهبرنامهايبرايجذبیانگهداشتاین

افراددارید؟
ما حقوق نرمال مي دهيم ولي اگر كسي به دنبال  بهمن 1391 - شماره 28
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هزينه كمتر و 
سرعت تصميم 

گيري بيشتر، و اين 
دو يعني اجراي 
موفق تر كار. در 

باالنس بين سيستم 
دو كارگاهي و شيوه 

تك كارگاهي، 
سيستم تك كارگاهي 
با شرط اينكه مثلث 

فوق شكل گرفته 
باشد نمره بيشتري 

مي گيرد.

كار بي حاشيه و سالم در محيط دوستانه و همكاري 
متقابل باشد مي تواند روي ما حساب كند. آنهايي كه 

االن داريم با اين عاليق آمده اند يا مانده اند.
:برگردیمبهسوالاصلي.آیابرنامهايبراي

بهبوددارید؟
بله. به نظرم در بخش ديگري ازاين شماره مجله، 
براي  كه  بهبودي  پروژه هاي  و  استراتژيك  اهداف 
نوتاش ترسيم شده آمده باشد. پاسخ اين سوال در 
دل همان هاست و از خوانندگان مي خواهم آن بخش 

را مالحظه كنند.
كه  كنم  عرض  هم  را  نكته  اين  دهيد  اجازه  اما 
وقتي صحبت از خوب و بد مي كنيم، مسايل نسبي 
بهبود داريم  است. وقتي عرض مي كنم هنوز جاي 
معيار سنجش، بهره وري منابع در شركت هاي موفق 
بخواهيم  اگر  است.  نصب  و  ساختمان  حوزه  در 
جانب انصاف را رعايت كنيم نوتاش همچون فراب 
نارديس در وضعيت قابل قبولي است. همچنين  و 
متوسط بهره وري در نوتاش با متوسط بهره وري در 
فراب و نارديس تفاوت چنداني ندارد. البته چون ما به 
خط مقدم اجرا نزديك تر هستيم بيشتر در معرض ديد 
و نقد و نظر قرار مي گيريم و البته از اين موضوع براي 

بهبود و ارتقاي خود استقبال مي كنيم.
:رسیدیمبهسوالچالشيپنجم.آنطورکه
معلوماستنوتاشدرخیليازقراردادهايخودبا
فرابوناردیسکلیمکردهاست.آیاکلیمبافلسفه

وجودينوتاشناسازگارنیست؟
هم هست و هم نيست!

:باالخرههستیانیست؟
بستگي به برداشتي دارد كه از عبارت كليم مي كنيم. 
مثل  چيزهايي  كه  آن  منفي  وجه  به  را  كليم  اگر 
"سرمشتري كاله گذاشتن"، "در صورت وضعيت ها، 
بزنگاه  "سر  نظاير آن آب كردن"،  كارهاي اضافه و 
كار خواباندن و امتياز گرفتن"باشد، بله، كليم با فلسفه 
وجودي نوتاش ناسازگار است اما اگر كليم به معني 
مثبت آن مثل "طلب كردن هزينه كار اضافه"، "طلب 
كردن هزينه توقف ها و تطويل كار كه منشا آن كارفرما 
باشد"، "طلب كردن هزينه تغييرات نقشه و دوباره 
كاري"  باشد نه تنها سازگار است بلكه الزم است.كليم 
نوتاش به فراب و نارديس در اين موارد، باعث بهبود 
و ارتقا عملكرد خود فراب و نارديس مي شود زيرا در 
اين حالت، جاري شدن كليم به معني شفاف شدن 
نقاط بهبود در سازمان فراب و نارديس شده است و 
اين مقدمه بازنگري و تصحيح رويه ها و كارها است. 
به عالوه نوتاش يك بنگاه اقتصادي است و منبعي براي 

تامين اين هزينه ها ندارد.
همچنين يادتان باشد كه كاركنان گروه فراب، از 

نوتاش انتظار سوددهي دارند.
:پسجلبرضایتمشتريچهميشود؟

رضايت مشتري با تسليم و پوشاندن نقاط بهبود 
نارديس  و  فراب  در  نوتاش  باالدستي  بخش هاي 

فرق مي كند. ما همه در يك مجموعه و از يك ريشه 
هستيم و نبايد در دام امتياز گيري مخفي از بدنه فراب 
و نارديس به قيمت پوشاندن نقاط بهبود آنها بيفتيم. 
باالخره يك روز ابرها كنار مي رود و آن روز پاسخي 

نخواهيم داشت.
:آیارفتارمتقابلراازسويبدنهفرابو

ناردیسراهمبرميتابید؟
مي شود.  نوتاش  رشد  باعث  اين  صد.  در  صد 
نوتاش هم بايد جايي كه سوء عملكرد دارد بهايش 
را بدهد. اگر اينطور نباشد چطور متوجه نقاط ضعف 
سازمان خود بشويم. آگاهي مقدمه بهبود است. البته 

بايد يك نكته را متذكر شوم.
بفرمایید.

نيت  با  چالش  دوطرفه،  چالش  از  منظورم 
خيرخواهي و با قصد بهبود عملكرد است نه غير آن.

:اماسوالچالشيششم.نوتاشدربیشتر
پروژههايخودبافرابوناردیس،رئیسکارگاه
مشتركدارد.آیااینایدهدرمقامعملجوابداده
است؟آیاباتجربهايکهدراینچندسالبهدست

آمدهاستآنراتجویزميکنید؟
به  نياز  شده  كسب  كه  تجربه هايي  با  نظرم  به 

بازنگري و بهبود شيوه است.
معایبي چه مشترك کارگاه رییس شیوه :

دارد؟
اول اينكه پياده سازي آن  وابسته به اين است كه يك 
مثلث خوب شكل بگيرد. اضالع اين مثلث عبارت اند 
از مدير پروژه در سازمان فراب/نارديس، مدير پروژه 
در سازمان نوتاش و رئيس كارگاه مشترك. سه ضلع 
اين مثلث بايد بتوانند مثل انگشتان يك دست با هم 
كار كنند. دوم اينكه احتمال دارد برخي معايب پوشيده 
بماند. به عنوان مثال، اگر به دليل قصور رئيس كارگاه، 
يك دوباره كاري اتفاق بيفتد رئيس كارگاه مي تواند در 
مقام پيمانكار بنشيند و طرح ادعا كند و بعد سوي ديگر 
ميز به عنوان كارفرما بنشيند و بر آن ادعا صحه بگذارد. 
سوم اينكه حوزه مسئوليت ها شفاف نيست و وقتي 
مشكلي پيش مي آيد هر يك از دو طرف، مي تواند 

مسئوليت را متوجه طرف ديگر نمايد.
:بااینهمهعیبيکهبرشمردیدحسناین
شیوهدرچهبودهکهدراینچندسالدنبالشده

است؟
هزينه كمتر و سرعت تصميم گيري بيشتر، و اين 
دو يعني اجراي موفق تر كار. در باالنس بين سيستم دو 
كارگاهي و شيوه تك كارگاهي، سيستم تك كارگاهي با 
شرط اينكه مثلث فوق شكل گرفته باشد نمره بيشتري 

مي گيرد.
:نتیجهموفقيهمگرفتهاید؟

بله، در بيشتر موارد. در چند مورد كه آن مثلثي 
كه عرض كردم بخوبي شكل نگرفته است مشكالتي 

داشتيم و داريم.
چاره باشد نگرفته شکل مثلث این اگر :

چیست؟
در وهله اول، تغيير آن ضلع از مثلث كه مساله ساز 

شده است.
:واگراینتغییرشدنينبودیاانجامشدو

بازهمجوابنداد؟
اينجا قطعا بايد تيم خود فراب يا نارديس در سايت 
مستقر شوند. در اين حالت بهتر است محدوده كار 
محول شده به نوتاش، بخشي از كل كار سايت باشد نه 
كل كار سايت، و تيم فراب و نارديس به عنوان كارفرما، 
همزمان با چند پيمانكار تعامل داشته باشند. به عبارت 
ديگر، بهتر است نوتاش، يكي از چند پيمانكار حاضر 
در سايت باشد و روابط فراب/نارديس و نوتاش بر 
پايه شيوه هاي استاندارد كارفرمايي و پيمانكاري و بر 

مبناي قرارداد فيمابين آنها شكل بگيرد.
:شماچهشیوهايتجویزميکنید؟

اگر مثلثي كه عرض كردم شكل گرفت همان شيوه 
تك كارگاهي را تجويز مي كنم ولي با رئيس كارگاه 
نوتاشي و نه رئيس كارگاه مشترك. رئيس كارگاه بايد 
از نوتاش باشد تا مشكل شفافيت مسئوليت ها برطرف 
شود. فراب يا نارديس هم بايد يك تيم كوچك در 
سايت داشته باشند. منظورم يك رئيس كارگاه قدر 
با تيم فني و پشتيباني نيست بلكه منظورم يك تيم 
نظارت جمع و جور است كه اخبار مستقل را به فراب 
يا نارديس منتقل مي كند و بر حسن جريان امور به 
صورت  مثل  مواردي  و  دارد  نظارت  كلي  صورت 
وضعيت، اضافه كار و نظاير آن را بررسي مي كند. در 
 C اين فرمول، از همان اول، نوتاش به عنوان بازوي
فراب و نارديس به كارفرما معرفي مي شود و رئيس 
كارگاه نوتاش، فرد اول كارگاه است و با كارفرما تعامل 

مي كند.
:واگرکارفرمانپذیردچه؟

تا  مي كنند  كار  نارديسي  يا  فرابي  كاله  با  همه 
حساسيتي ايجاد نشود. تجربه نشان مي دهد كه كارفرما 
به دنبال اين است كه كارهايي كه محول كرده است 
به شايستگي انجام شود و اگر اين اتفاق بيفتد برايش 
فرقي نمي كند كه افرادي كه اين كار را انجام مي دهند 

استخدام چه شركتي باشند.
:واگربههردلیليبازهمکارفرمانپذیرفت؟
يا  فراب  خود  تيم  اينكه  جز  نمي ماند  چاره اي 
نارديس، اجراي بخش C پروژه را بر عهده بگيرند. در 
اين صورت، نوتاش مي تواند به عنوان پيمانكار بخشي 

از كارها، در آن سايت حضور داشته باشد.
:رسیدیمبهسوالچالشيآخر.آیانوتاشدر

حوزهبازاریابيهمفعالیتميکند؟
بله. خصوصا در بازار عراق و برخي كشورهاي 

همسايه.
:آیابهترنیستنوتاشبهجايکاریابيدر
عراقوجاهايدیگر،بهدنبالجذبکارازفراب

وناردیسباشد؟
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خالصه مي كنم 
تمركز اصلي اكنون 
ما، توانمند سازي 
داخلي نوتاش و 
گسترش دامنه نفوذ 
در بازار فراب و 
نارديس است ولي 
در حاشيه، قسمت 
كوچكي از منابع 
مان را به داليلي 
كه عرض كردم به 
بحث توسعه بازار 
تخصيص داده ايم.
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فراب و  بازار  از  پروژه  بر روي جذب  بايد  نوتاش 
نارديس باشد. بياييد فرض كنيم كه انشااهلل ظرف يكي 
دو سال آينده به نقطه اي برسيم كه چشم اندازي كه 
ابتداي مصاحبه عرض كردم محقق شده باشد، منظورم 
گرفتن سهم 100 درصدي يا نزديك به 100 درصد 
از بازار فراب و نارديس است. دو نكته بايد مد نظر 
باشد، اول اينكه اگر قرار باشد نوتاش بعد از بازار 
فراب و نارديس، درصدد توسعه بازار خود باشد كه 
هست، اين امر مقدماتي دارد و آن مقدمات زمانبر 
است و امروز بايد كليد بخورد. دوم به فرض جذب 
دو  يكي  در  نارديس  و  فراب  درصدي  بازار 100 
اين  كل  كه  مي كند  تضمين  كسي  چه  آينده،  سال 
اگر  كند؟  پر  را  آن روز  نوتاش  بازار، ظرفيت هاي 
نكرد آيا مي خواهيم نوتاش را كوچك كنيم؟ به نظرم 
نوتاش،  آرماني الزم است درآمدهاي  در وضعيت 
و  فراب  گروه  داخلي  بازار  درآمدهاي  از  تركيبي 
بازارهاي ديگر باشد. به عالوه فكر مي كنم درگير 
گروه  از  خارج  پروژه  دو  يكي،  در  نوتاش  شدن 
فراب در زمان حاضر،  بسيار پرفايده است، حتي اگر 
با زيان جزئي باشد. نوتاش بايد در بازار ساختمان و 
نصب، ورزيده شود و اجراي پروژه در يك كارزار 
واقعي، جايي كه فراب و نارديسي نيست كه اگر به 
مشكل نقدينگي يا ضرر و زيان برخورديم جبران 
وحمايت كند، نوتاش را يك قدم به پيمانكارتر شدن 
نزديك مي كند. منظورم وجه مثبت پيمانكاري است 
يعني تمام كردن كار در زمان مقرر و با كيفيت خوب 

و با تحصيل سود مالي و رضايت مشتري .
توانمند  ما،  اكنون  تمركز اصلي  خالصه مي كنم 
در  نفوذ  دامنه  گسترش  و  نوتاش  داخلي  سازي 

بازار فراب و نارديس است ولي در حاشيه، 
قسمت كوچكي از منابع مان را به داليلي كه 
عرض كردم به بحث توسعه بازار تخصيص 

داده ايم.
دوره به بپردازیم موافقید اگر :

حضورششماههشمادرنوتاش.
خوشبختانه روزي كه به نوتاش آمدم از 
خيلي جهات وارد يك شركت مرتب شدم. 
به خوبي پشت  را  تاسيس  شركتي كه دوره 
سرگذاشته بود. مي خواهم باز هم از فرصت، 
مهندس  آقاي  از  و  بكنم  را  استفاده  حسن 
واحدي به عنوان بنيانگذار نوتاش، ذكر خير 
و تجليل كنم و همچنين از همكاراني مثل 
در  كه  ناظر  مهندس  و  شاه ركني  مهندس 
تاسيس نوتاش حضور داشتند و اكنون در 
حضور  فراب  گروه  از  ديگري  بخش هاي 
نوتاش،  كارگاه هاي  و  تهران  ستاد  دارند. 
تجهيز شده و فعال بود، شاخص هاي مالي 
در وضعيت نرمال قرار داشت، شركت براي 
و  داشت  كار  رو،  پيش  سال  دو  يكي  اقاًل 
خيلي چيزهاي ديگر و همه اين ها كار مرا 

سطح  اينكه  آن  و  مي كرد  جهت سخت تر  يك  از 
انتظارات باال بود و هست. در كنار اينها نقاطي هم 
براي بهبود وجود داشت و كارهاي مهمي بود كه 

بايد انجام مي شد.
:لطفًاتوضیحبیشتريدربارهنقاطبهبودو

کارهايمهميکهاشارهکردهایدبدهید.
مساله اول خود ستاد تهران بود. در ستاد تهران 
نياز به همگرايي بيشتري داشتيم كه به نظرم امروز 
محقق شده است.  مساله دوم تثبيت موقعيت نوتاش 
در بازار پروژه هاي حرارتي فراب و پروژه هاي نفتي 
نارديس بود. همانگونه كه اول مصاحبه عرض كردم 
نوتاش در همان بدو تاسيس، شماره يك كشور در 
نصب نيروگاه هاي آبي بود ولي در بازار نيروگاه هاي 
حرارتي و پروژه هاي نفتي تازه كار و در حال شكل 
گيري بود. منظورم از تازه كار، شخص يا اشخاص 
در  ما  است.  سازمان  كل  منظورم  نيست  خاصي 
سازمان نوتاش افراد با تجربه داشتيم و داريم ولي 
پروژه ها با فرد جمع نمي شوند. اجراي پروژه يك 
كار تيمي است والزم است همه بخش هاي سازمان 
هر كدام در كار خود حرفه اي باشند. خالصه اينكه 
ما براي اينكه بتوانيم با رقباي خود در اين دو حوزه 
بايد در تمام قسمت هاي سازمان  رقابت كنيم اوال 
مزيت نسبي كسب كنيم و ثانيا هماهنگ عمل كنيم.

:بهچهنتایجيرسیدید؟
االن براي نتيجه گيري زود است ولي به نظرم روند 
مثبت است. فراب و نارديس در اين مورد مي توانند 

پاسخ روشن تري بدهند، قضاوت اصلي با آنهاست.
پاسخکوتاه موافقیدچندپرسشو اگر :

داشتهباشیم؟

بسم اهلل.
:حرفهاصليخودتان؟

مديريت، خصوصا مديريت شركت هاي پروژه اي 
و نيز مديريت بخش هاي فني تر اين شركت ها مثل 

QC و مهندسي.
:حرفهاصلينوتاش؟

 Construction همان  نصب،  و  ساختمان 
خودمان!

:مهمترینچالشهايپیشروينوتاش؟
جذب پروژه

:مهمترینفرصتهايپیشروينوتاش؟
بازار C فراب و نارديس، و شايد بازار C عراق 
شركت هاي  دو  دسته  پيمانكار  عنوان  به  خصوصا 

بزرگ EPCكه در عراق كار گرفته اند.
:مهمترینکاردرحوزهمالي؟

كنترل بهاي تمام شده.
:مهمترینکاردرحوزهبازار؟

جلب نظر فراب و نارديس
درون عملیات حوزه در کار مهمترین :

سازماني؟
تهران  ستاد  براي  كليدي  افراد  درست  انتخاب 
و  كاري  گروه هاي  درست  انتخاب  كارگاه ها،  و 

پيمانكاران
زیرساختهاي توسعه در کار مهمترین :

شرکت؟
مهارتي  چند  كاركنان، خصوصاً  قابليت  توسعه 
)توانايي انجام بيش از يك كار(، توسعه مهارتهاي 

رهبري براي مديران پروژه و روساي كارگاه.
:خطقرمزسازمان؟

صداقت و روراستي، سالمت اخالقي و 
اقتصادي.

و فراب از انتظارتان مهمترین :
ناردیس؟

جاري  قراردادهاي  قيمت  كردن  روز  به 
سطح  رفتن  باال  و  كارها  تطويل  جهت  به 

عمومي قيمت ها.
کارکنان از انتظارتان مهمترین :

نوتاش؟
تمركز بر نگاه به درون و توسعه قابليت ها 

و مزيت ها 
خوانندگان از انتظارتان مهمترین :

مجله؟
مطالعه مصاحبه! و بازخورد و همفكري.

:وکالمآخر؟
حاجي  امين   مهندس  آقاي  از  خير  ذكر 
رسوليها به جهت شجره طيبه اي كه از خود 
است  فراب  منظورم  اند،  يادگار گذاشته  به 
و تشكر از همسر بزرگوارم به سبب اينكه 
بدون پشتيباني موثر ايشان، قادر به گذاشتن 

انرژي موثر در نوتاش نبوده و نيستم. بهمن 1391 - شماره 28
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اما سوال بسياري از 
همكاران در فراب 
و نارديس و شايد 

نوتاش و خوانندگان 
اين نشريه اين باشد 
كه چرا فراب در قالب 

معاونت اجرا پيش 
نرفت و چرا شركت 
نصب نوتاش ايجاد 

شد. آيا نوتاش همان 
معاونت نصب فراب 
است يا پيمانكار؟ يا 
هر دوي آنها؟ روابط 

اجرايي پروژه ها 
در نوتاش با فراب 
و نارديس چگونه 

بايد باشد؟ آيا بودن 
نوتاش خوب است 

يا بد؟

پروژه  همكاران  از  تعدادي  كه  بود  سال 1386 
كارون 3 در فراب به جهت گستردگي كار اين پروژه  
و روبه روشدن با پيمانكاران متعدد و دعاوي خاص 
در پروژه، كه البته ساير پروژه ها نيز شرايط مشابهي 
انجام كل كار  افتادند كه چرا  اين فكر  به  داشتند، 
پروژه را كه تمامي مباحث مديريتي و نظارتي و بعضا 
اجراي مستقيم كار به عهده ما است را خودمان انجام 
ندهيم. اين موضوع جرقه اي براي تشكيل يك گروه 
نصب شد. به دستور آقاي مهندس لطفي مقرر شد 
تا همكاراني كه اين ايده را دارند هر يك از ديدگاه 
خود مطالب و گزارشي تهيه نمايند كه در اين ميان 
آقايان مستاجر حقيقي، قندهاري، موري و اينجانب 
گزارش هايي را ارايه نموديم كه همگي حكايت از 
آن داشت كه اگر فراب يك گروه نصب در قالب 
معاونت اجرا يا شركت نصب داشته باشد فوايد و 

عوايدي را نصيب مجموعه خواهد نمود.
گزارش نهايي و جمع بندي شده، مديريت محترم 
عامل جناب آقاي مهندس حاجي رسوليها و هيات 
مديره، فراب را بر آن داشت تا به جهت حفظ دانش 
فني، كم و حذف كردن رقبا، چابك كردن سيستم، 
نصب،  بخش  در  مجرب  سوپروايزرهاي  تربيت 
كاهش دغدغه هاي مجريان و مديران فني و اجرايي 
فراب در بحث كيفيت و به موقع انجام دادن كار، 
را  ديگر شركتي  موارد  بسياري  و  كاهش هزينه ها 

تحت عنوان شركت نصب ايجاد نمايند.
باالخره پس از نهايي شدن تصميمات، شركت 

نوتاش درتاريخ 1387/5/8 به ثبت رسيد.
پس از رسميت يافتن شركت نوتاش، از شهريور 
87 آقاي مهندس واحدي به عنوان مدير عامل اين 
مسئوليت بزرگ و خطير را به عهده گرفتند. ايشان 
افرادي را در داخل سيستم براي شروع كار شناسايي 
و انتخاب نمودند كه آقاي مهندس شاه ركني، آقاي 
مهندس كرمعلي ناظر و اينجانب اولين نفراتي بوديم 
هدايت  با  و  واحدي  آقاي  عاملي  مديريت  با  كه 
شركت  در  فعاليت  لطفي  مهندس  آقاي  مستقيم 

نوتاش را آغاز نموديم.
نوتاش،  در  اجرايي  كارهاي  شروع  ابتداي  در 
بود،  حاكم  طاقت فرسايي  و  سخت  بسيار  شرايط 
از نبود امكانات گرفته تا نبود هماهنگيها بين ما در 
)فراب( و كودك تازه تولد يافته )نوتاش(، ولي آنچه 
پشتوانه  يكي وجود  مي كرد  تقويت  را  نوتاش  كه 
حاجي  مهندس  آقاي  طرف  از  مستمر  و  محكم 
رسوليها و آقاي مهندس لطفي و برخي مديران در 
و هم  و همدلي  اشتياق  و  ديگري شوق  و  فراب 
سويي چهار نفر عضو اوليه تشكيل دهنده نوتاش بود 

كه به راستي هيچ عاملي نمي توانست آن را تخريب 
نمايد.

اما سوال بسياري از همكاران در فراب و نارديس 
و شايد نوتاش و خوانندگان اين نشريه اين باشد 
كه چرا فراب در قالب معاونت اجرا پيش نرفت و 
چرا شركت نصب نوتاش ايجاد شد. آيا نوتاش همان 
معاونت نصب فراب است يا پيمانكار؟ يا هر دوي 
آنها؟ روابط اجرايي پروژه ها در نوتاش با فراب و 
نارديس چگونه بايد باشد؟ آيا بودن نوتاش خوب 
است يا بد؟ به راستي شايد در زمان حاضر پاسخ 
با فلسفه تشكيل نوتاش فاصله ها  به اين سواالت 
تشكيل  نخست  روزهاي  در  چراكه  باشد.  داشته 
نوتاش جلسات مكرري با صاحب نظران در فراب و 
نوتاش براي پاسخ سواالت مذكور صورت گرفت و 
همگان در اينكه نوتاش بايد وجود داشته باشد اتفاق 
نظر داشتند اما هر يك مباحثي را مطرح مي نمودند 
كه برخي اظهارات شخصي براساس جايگاه شغلي 
شان بود كه عمال جهات ديگري به مساله مي داد ولي 
برخي صرف نظر از مناصب و بيشتر در منافع دو 
شركت سخن هايي به ميان مي آوردند ولي هر چه 
بود به جهت همان دو عامل پشتوانه مديران ارشد 
فراب و يكسويي و همدلي مديران نوتاش، همه چيز 

به خوبي پيش مي رفت.
پس از قريب به دو سال كه از شروع كار اجرايي 
مي گذشت به جهات گسترش كار و  ورود برخي 
جهت  نوتاش،  بدنه  شدن  بزرگ  و  بيروني  افراد 
گيري ها در نوتاش كمي تغيير نمود و متعاقب آن 
بخشي از بدنه فراب كه از قبل آمادگي براي برخي 
تغييرات روابطي را داشت به سمتي حركت نمود 
كه آرام آرام روابط را به سمت ديگري جهت داد 
و به راستي فلسفه اوليه تشكيل نوتاش به سمت 
فراموشي رفت. البته داليل متعددي دارد كه مجال 

بيان آن نيست.

فلسفه وجود نوتاش
و ادامه حضور آن در گروه فراب

برخي اذعان دارند كه نوتاش نه تنها نتوانست به 
فلسفه وجودي اش برسد بلكه باعث شد تا هزينه هاي 
فراب و نارديس باالتر رود. در پاسخ به اين سوال 

موارد زير بيان مي شود:
1- يكي از فلسفه هاي تشكيل نوتاش حفظ دانش 
فني و حذف رقباي اصلي فراب )كه غالبا پيمانكاران 
بزرگ قبلي فراب بودند( در طرح هاي آبي بود. با 
نگاهي به عملكرد نوتاش از آغاز تاسيس، مشاهده 
مي شود كه اين هدف به طور كلي محقق شده است. 

سابق بر اين در بخش هاي اجرايي فراب نصب يك 
شير توسط نيروهاي خود فراب بعضا سبب نگراني 
و واهمه بود، اما امروزه تمامي بخش هاي يك نيروگاه 
از توربين و ژنراتور و برق و ابزار دقيق و سيستم هاي 
كمكي و. .. توسط نيروهاي متخصص در نوتاش و 
بدون اتكا به نيروهاي بيروني انجام مي شود. همچنين 
امروزه با اطمينان مي توان گفت هيچ شركتي در قامت 

رقيب فراب در اين عرصه قد علم نكرده است.
2- يكي ديگر از موارد، چابك كردن تيم فراب 
اين  نارديس  يا  فراب  در  حال حاضر  در  آيا  بود، 
گروه  دايم  نوتاش  كه  نمي شود  احساس  چابكي 
گروه نيرو استخدام مي نمايد و آنها را به راحتي در 
پروژه ها جابه جا مي كند )در حاليكه در گذشته جابجا 
كردن نيروها خود به تنهايي يك پروژه بود(، در هر 
جا نياز باشد نيروها را افزايش و بالفاصله با نظر 
فراب و نارديس كاهش مي دهد، در ستاد هم با اندك 
نيرويي كه حضور دارند بسياري از مسائل از تعدد 
قراردادهاي كوچك و بزرگ، حجم عمليات مالي 
و تعداد چك واريزي، مسايل IT، برنامه ريزي و 
كنترل پروژه و بسياري موارد ديگر انجام مي شود كه 
روزگاري تماما در فراب انجام مي شد. آيا اين همان 
رسيدن به هدف چابكي  فراب يا نارديس نمي باشد؟

3- تربيت نيروهاي متخصص، كاهش دغدغه هاي 
مجريان طرح ها و انجام كار با كيفيت و در زمان 
مناسب يكي ديگر از اهداف تشكيل نوتاش بود كه به 
نظر مي رسد با به ثمر رسيدن برخي پروژه ها و اذعان 
كارفرماي اصلي و مشاورين طرح ها و همه همكاران 
در فراب يا نارديس، امروز نوتاش در سكويي نشسته 
است كه در هر زمينه نيروي متخصص به معناي 
واقعي، در درون خود پرورش داده و هر زمان نياز 
به آن باشد در دسترس است و اگر بتوان از برخي 
نوتاش  بودن  جوان  از  ناشي  بيشتر  كه  كاستي ها 
مي باشد چشم پوشيد و به حق قضاوت كرد مي بينيم 
كه از نظر نيروي انساني، تجهيزات و ابزارآالت چيزي 
كم ندارد و مجريان طرح ها با اطمينان مي توانند كارها 
را در نوتاش پيش برده و به سرانجام برسانند، اگر 
چه همانطور كه عرض شد مي بايست همچنان در 
شناسايي و كاهش مشكالت و ناتوانايي ها كوشا بود 
تا در آينده شاهد اين باشيم فراب و نارديس و ساير 
كارفرمايان براي رفع نگراني هاي خود، پروژه هاي 

اجرايي خود را به نوتاش بسپارند.
از  ديگر  يكي  پروژه  هزينه هاي  كاهش   -4
فلسفه هاي اوليه تشكيل نوتاش بود. آيا اين هدف 
محقق شده است. در برخي جلسات و محاوره ها 
با همكاران فراب و نارديس بعضاً شنيده مي شود 

علي شهالیي، مدیر مالي

نوتاش چرا تشكيل شد
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مگر نه اين است كه 
چند سالي است كه 
فراب با حضور نوتاش 
از مسائل ادعاهاي 
پيمانكاران،هزينه هاي 
توقفات كار پيمانكاران، 
اضافه كاري هاي متعدد 
ناشي از مشكالت 
طراحي و ساخت و 
افزايش احجام كاري 
و... آسوده شده است.

كه نوتاش كارها را با قيمت باالتر از قبل به اتمام 
مي رساندآيا واقعا چنين است؟

خداوند را شاكريم كه تاكنون كمتر از كيفيت 
پايين و عدم انجام به موقع كارها شكايت وجود 
هزينه ها  مورد  در  است  الزم  ولي  است  داشته 
خوانندگان  اطالع  به  زير  شرح  به  مواردي 

رسانده شود.
سازمان  هر  كه  دارد  وجود  واقعيت  اين 
خود  اهداف  آوردن  به دست  براي  شركتي  يا 
اين  و  بپردازد  هم  را  آن  هزينه هاي  مي بايست 
آن  بر  نظران  صاحب  همه  كه  است  اصلي 
بيان  با  بلكه  نيست  توجيه  قصد  دارند.  اتفاق 
استدالل هاي كافي برآن هستم تا اعالم نمايم كه 
نوتاش نه تنها پروژه ها را با قيمت باالتر به اتمام 
ساير  آوردن  به دست  بر  بلكه عالوه  نمي رساند 
اگر منصفانه محاسبه شود  فلسفه هاي وجودي، 

هزينه ها را نيز كاهش داده است.
يك  آوردن  به دست  براي  فراب  شركت 
را  هزينه هايي  يكسري  ابتدا  در  خوب  نصاب 
متحمل شد ولي امروز كه اين نصاب از مرحله 
اگر  است  رسيده  خود  بلوغ  مرحله  به  اوليه 
شود  حل  نيز  مديريتي  كالن  مسائل  يكسري 
به  را  پروژه ها  تمامي  گفت  مي توان  جرات  به 
امروز  نوتاش  مي رساند.  اتمام  به  واقعي  قيمت 
توانسته است تمامي مشكالتي كه حتي ناشي از 
مشكالت طراحي و خريد و ساخت تجهيزات 
است، بدون دريافت هيچ هزينه اي پوشش دهد.

مگر نه اين است كه چند سالي است كه فراب با 
حضور نوتاش از مسائل ادعاهاي پيمانكاران،هزينه هاي 
توقفات كار پيمانكاران، اضافه كاري هاي متعدد ناشي 
از مشكالت طراحي و ساخت و افزايش احجام كاري 

و... آسوده شده است.
بنگريم خواهيم  نوتاش  به  منصفانه  اگر  پس 
كه  است  شده  حاصل  منافع  چقدر  كه  ديد 

بسياري از آنها از ديده ها پنهان است.

از  حاصل  منافع  مجدد  مروري  در  پايان  در 
تشكيل نوتاش را بيان مي كنم. 

در  فراب  اصلي  رقباي  واقعي  معناي  به   -1
بخش اجرا كم شده و برخي حذف شده اند.

گروه  در  پروژه ها  اجرايي  فني  دانش   -2
مجموعه  براي  خود باوري  و  يافته  ارتقا  فراب 
بر  عالوه  راستا  اين  در  است.  آورده  فراهم  را 
اجراي اماني پروژه ها بسياري از تست هاي مورد 
نياز پروژه ها، حتي بدون اتكا به سوپروايزرهاي 

خارجي صورت مي پذيرد.
و  متخصص  انساني  نيروهاي   -3
نوتاش گرد هم آمده  سوپروايزهاي مجرب در 
و آينده اي نويد بخش براي گروه فراب فراهم 
تمامي  در  سادگي  به  نيرو ها  اين  است.  ساخته 

پروژه ها جابجا مي شوند.
اجراي  براي  بسياري  تجهيزات  و  ابزار   -4

پروژه ها تهيه و تدارك ديده شده است. 
5- هزينه هاي نيروي انساني كارگاه هاي گروه 
فراب حداقل ممكن و در برخي موارد نزديك به 

صفر شده است. 
نوتاش  كه  فراب  كارگاه هاي  برخي  در   -6
هيچگونه قرارداد و فعاليتي ندارد، نيروي انساني 

و ابزار و تجهيزات  نوتاش حضور دارد.
7- گروه فراب از مواجه شدن با تعداد بسيار 
قالب  در  كاري  كوچك  گروه هاي  از  زيادي 

پيمانكاران جز خالصي يافته است 
ممكن  حداقل  به  پيمانكاران  ادعا هاي   -8

رسيده است.
9- از پرداخت هزينه هاي گزاف به پيمانكاران 
بابت توقفات و كار اضافي كه درگذشته گروه 
فراب با آن مواجه بود جلوگيري شده است و 
امروز اگر هزينه توقف يا اضافه كاري به نوتاش 
پرداخت مي شود صرفا به اندازه هزينه اي است 
نوتاش  باشد و  پروژه صرف شده  واقعا در  كه 
به هيچ وجه به دنبال استفاده از اين اهرم براي 

ادعا هاي سنگين عليه كارفرما نمي باشد.
ضبط  و  ثبت  و  مشخص سازي  امكان   -10
هزينه هاي تمامي پروژه ها به صورت لحظه اي به 
وجود آمده است و آالرم هاي هزينه اي پروژه ها 
به آساني به گروه فراب باز خورد داده مي شود.

از  فراب  گروه  قراردادهاي  مديريت   -11
آنها  تعداد  كه  خرد  پيمانكاران  با  شدن  مواجه 
بسيار زياد مي باشد و از انعقاد قراردادها كه در 
نوتاش به صورت روزانه انجام مي گيرد خالصي 

يافته است. 
حجم  از  فراب  گروه  مالي  بخش هاي   -12
بسيار زياد عمليات مالي فارغ شده و همكاران 
ريال  به  ريال  هزينه هاي  تمامي  نوتاش  مالي 
كارگاهها را در نوتاش ثبت و ضبط مي نمايند. 
و در واقع بايد گفت كه هر يك فقره چكي كه 
فقره  دهها و صدها  به  وارد مي شود  نوتاش  به 

تقسيم شده و در پروژه ها هزينه مي شود.
روزانه  صورت  به  اداري  دربخش هاي   -13
و  گزينش  پروژه ها  نياز  براساس  زيادي  افراد 
نياز  عدم  جهت  به  هم  تعدادي  و  شده  جذب 
خارج  شركت  از  و  شده  مستعفي  پروژه ها 
مي شود. بعضا برخي افراد چندين بار در شركت 
با اعالم نياز و عدم نياز به شركت وارد و خارج 
نيروي  كمترين  با  پشتيباني  در بخش  مي شوند. 
انساني بيشترين خريدها اعم از سرمايه اي، طرح 
و مواد و مصالح مصرفي و... در كمترين زمان 

ممكن تهيه و ارسال مي گردد.  
14- نوتاش به عنوان يك حوزه تخصصي در 
قيمت  در  برآورد  براي   Construction بحث 
پروژه ها و مناقصات و... مشاوري امين و مورد اعتماد 

در مجموعه توسعه بازار گروه فراب مي باشد.
15- با حضور نوتاش، خيال تمامي مجريان 
طرح ها و مديران گروه فراب از مواجه شدن با 
تك تك پيمانكاران و گروه هاي كوچك كاري 
كه در گذشته بخش اعظم وقت خود را صرف 
را  خود  افكار  و  شده  آسوده  مي كردند  آنان 

صرف كارهاي ديگر مي نمايند.
حال قضاوت با خوانندگان محترم نشريه، كه 
آيا نوتاش با وجود جوان بودن خود در وظايف 
كوتاهي  خود  وجودي  فلسفه  عمق  در  و  خود 

نموده است يا خير؟
اين  اذعان كرد كه اگر هدايت  بايد  در واقع 
پتانسيل عظيم به درستي صورت پذيرد، نوتاش 
گروه  شركت هاي  همه  براي  آل  ايده  شركتي 

فراب خواهد بود.
دست اندركاران  از  تشكر  ضمن  انتها  در 
فرصت،  اين  ايجاد  براي  فراب  گروه  نشريه 
پاسخگويي  و  دريافت  آماده  كه  مي گردد  اعالم 
به نظرات و انتقادات احتمالي به مطالب مطرح 
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 عملكرد متفاوت 
فراب در طرح ها 

و پروژه هاي 
مختلف به لحاظ 

سطح درگيري 
پرسنل فراب با 

كارهاي اجرايي، 
نحوه به كارگيري 
پيمانكاران، نحوه 

تعامل با كارفرما و 
مشاور و همچنين 

پرسنل تا حدي تابع 
تفكرات و ساليق 

مسوولين هر طرح 
يا پروژه مي شد و 
اين امر با وحدت 
رويه اي كه از يك 

شركت صاحب 
سيستم مثل فراب 

 انتظار 
مي رفت منافات 

داشت.
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به سال هاي  اوليه تشكيل شركت نوتاش  ايده 
85-84 بر مي گردد.در آن زمان چند عامل باعث 

شكل گيري اين تفكر گرديد: 

 واگذاري كارها به پيمانكاران بزرگ
 در سال هاي ياد شده وقبل از آن اغلب كارهاي 
مثل  بزرگي  پيمانكاران  به  راه اندازي  و  نصب 
شركت نصب آذرآب، نصب ماشين سازي ، نصب 
امر  اين  كه  مي شد  و...واگذار  توان  نيرو  نيرو، 
داشت.  دنبال  به  فراب  براي  را  زيادي  مشكالت 
به موارد زير مي توان  اين مشكالت  از مهم ترين 

اشاره نمود: 
در  بزرگ  پيمانكاران  زمان:  افزایش الف- 
مقايسه با شركت هاي كوچك پيمانكاري به دليل 
عمل  كند  بسيار  بروكراتيك،  و  پيچيده  ساختار 
كه  بودند  پاييني  عمل  سرعت  وداراي  مي كردند 
اين موضوع باعث افزايش زمان نصب و راه اندازي 

پروژه ها مي شد.
ب- افزایشهزینه: پيمانكاران بزرگ باز هم 
زيادي  باالسري  پيچيده،  ساختارهاي  دليل  به 
نصب  هزينه هاي  افزايش  معناي  به  واين  داشتند 

و راه اندازي بود.
نصب،  عمليات  طول  در  رقبا:  پرورش ج- 
اين پيمانكاران با هزينه فراب آموزش مي ديدند و 
تجربه كسب مي كردند، در واقع فراب سازمان هايي 
را در حوزه هاي مختلف نصب تجهيزات پرورش 
مي داد كه در مناقصات بعدي مي توانستند به عنوان 

رقيب وارد عمل شوند.

عدم وحدت رويه 
در حوزه نصب و راه اندازي 

 عملكرد متفاوت فراب در طرح ها و پروژه هاي 
با  فراب  پرسنل  درگيري  سطح  به لحاظ  مختلف 
پيمانكاران،  كارگيري  به  نحوه  اجرايي،  كارهاي 
نحوه تعامل با كارفرما و مشاور و همچنين پرسنل 
تا حدي تابع تفكرات و ساليق مسوولين هر طرح 
يا پروژه مي شد و اين امر با وحدت رويه اي كه 
 از يك شركت صاحب سيستم مثل فراب انتظار 

مي رفت منافات داشت.

عدم استفاده بهينه از نيروهاي انساني، 
تجهيزات و ماشين آالت

 از آنجا كه طرح هاي مختلف تا حدي جزيره اي 
عمل مي كردند، در اغلب موارد از نيروهاي انساني 
كارآمد و زبده و امكاناتي از قبيل ماشين آالت و 

ابزارهاي خاص استفاده بهينه نمي شد.

 احساس عدم امنيت شغلي پرسنل شاغل 
در يك طرح )به خصوص در حوزه نصب( 

 به دليل فقدان يك مديريت متمركز در حوزه 
نصب، پرسنل شاغل در يك طرح به خصوص در 
فاز اختتام بعضا دچار احساس عدم امنيت شغلي 
تطويل  باعث  مي توانست  امر  اين  كه  مي شدند 
فاز اختتام پروژه ها گردد.  مجموعه اين عوامل و 
برخي عوامل ديگر باعث گرديد بحث هاي زيادي 
در جهت ايجاد يك ساختار متمركز براي مديريت 
فعاليت هاي نصب در سطح فراب مطرح گردد.البته 
براي حل اين مشكالت لزوما تنها راه حل تشكيل 
يك شركت نبود، به طور مثال ممكن بود با ايجاد 
تحت  فراب  شركت  دل  در  معاونت جديد  يك 
عنوان معاونت نصب و راه اندازي اين مسائل را 
مرتفع نمود.ولي به هر ترتيب ما حصل رايزني ها و 
مشاوره ها در سطح مديريت فراب منجر به تشكيل 

شركت نوتاش در سال 87 گرديد.

مشكالت و چالش ها
پس از قطعي شدن تصميم فراب جهت شروع 
كار شركت نصب، كارهاي مقدماتي از قبيل جذب 
حداقل نيروهاي ستادي، تبيين يك ساختار سازماني 
شركت  بخش هاي  ساير  با  هماهنگي  و  موقت 
به صورت  نه  )البته  انجام  الزم  تعامالت  جهت 
جامع و كامل( و اولين ماموريت كاري نوتاش در 
طرح كارون4 با فاصله اندكي از تاسيس آغازشد.

سال هاي 83  سيالب هاي  دليل  به  كارون4  طرح 
و 84 با تاخيرات زيادي مواجه شده بود ومطابق 
توافقات انجام شده با آب نيرو، تجهيزات نيروگاه 
مي بايست طي يك برنامه زمان بندي فشرده نصب 
و راه اندازي مي شد. پرسنل مورد نياز نوتاش در 
تجربه  با  نيروهاي  از  تركيبي  با  كارون4  سايت 
با به  نصب فراب در طرح هاي مختلف تامين و 
كارگيري شركت هاي پيمانكاري وتيم هاي اجرايي 
كاهش  با  راه اندازي  و  نصب  عمليات  كوچك، 
قابل توجه هزينه وزمان اجرايي گرديد. عملكرد 
قابل قبول نوتاش در سازمان دهي سريع پرسنل 
نصب و پيمانكاران زير مجموعه و رضايت نسبي 
عمليات  مديريت  از  كارفرما  و  فراب  مجموعه 
نصب، راه جذب پروژه هاي ديگري مثل سيري، 
را  ديگر  كاري  موضوعات  برخي  و  گتوند  تانا، 
هموارنمود. به سرعت تعداد پروژه هاي نوتاش در 
بخش هاي مختلف فراب افزايش يافته وبه موازات 
سازمان نوتاش نيز در حال گسترش بود. هرچند 
كه در يك جمع بندي كلي و از نگاه بيروني، نوتاش 

عملكرد موفق و قابل قبولي را در خالل اجراي 
گذاشته  نمايش  به  خود  از  فوق الذكر  پروژه هاي 
بود، ولي درواقع و از يك نگاه دقيق تر در داخل 
مجموعه با چالش ها و مشكالت جدي مواجه بود 
كه اگر براي آنها چاره جويي نمي شد )به خصوص 
با رشد سريع سازمان( در آينده معضالت زيادي 
را ايجاد مي نمود.درادامه به برخي از اين مشكالت 

و چالش ها اشاره مي گردد: 

دوگانگي در ساختار و عدم تبيين دقيق 
نحوه تعامالت سازماني فراب –نوتاش

به عنوان شركت نصب فراب  نوتاش   شركت 
را  متمركز  ماموريت داشت مديريتي  از يك سو 
فراب  انساني و تجهيزاتي نصب  پتانسيل هاي  بر 
اعمال كند و از سوي ديگر نقش پيمانكاران بزرگ 
تيم هاي  مديريت  و  كنترل  براي  را  شده  حذف 
نوتاش  اينجا  در  نمايد.  ايفا  پيمانكاري  كوچك 
شدند.  مواجه  دوگانه  ساختار  يك  با  فراب  و 
ساختاري كه از يك سو متصل و چسبيده به فراب 
بود و از نيروها، امكانات و تجهيزات آن استفاده 
مي كرد و از سوي ديگر بايد به عنوان يك پيمانكار 
بزرگ )كه جانشين پيمانكاران كامال مستقل شده 

بود(، پاسخگوي بخش ديگري از فراب باشد.
مي بايست  فراب  از  بخشي  ديگر  عبارت  به 
باشد  منابع و جايگاه مستقلي داشته  اينكه  بدون 
نقش يك پيمانكار مستقل را بازي كند و انتظارات 
بخش ديگري را كه خود را در مقام كارفرما مي ديد 
برآورده نمايد.دوستان و همكاران قديمي كه در 
يك سازمان، با يك لباس، در يك اتاق و پشت 
يك ميز فعاليت مي كردند، به ناچار اينك در دو 
قالب فراب – نوتاش يا كارفرما – پيمانكارتقسيم 
ابتداي  به خصوص در  اين موضوع  بودند.  شده 
مديران  و  پرسنل  بين  را  زيادي  چالش هاي  كار 
را  سوال  اين  نمود.   ايجاد  مختلف  طرح هاي 
فراب و  پرسنل  از سمت  بارها  كه  دارم  به خاطر 
نوتاش همان فراب  آيا  نوتاش مطرح مي شد كه 
است يا پيمانكار فراب؟ البته اين سوالي بود كه 
هر  در  سازماني  ساختار  شفافيت  عدم  دليل  به 

پروژه اي پاسخ متفاوتي دريافت نمود.

دوگانگي در فرهنگ سازماني 
بسيار  تعداد  به جز  نوتاش  اوليه  نيروهاي   
تابعه  شركت هاي  و  فراب  پرسنل  از  محدودي، 
سازماني  فرهنگ  طبيعتا  و  بودند  شده  تامين 
بود. فراب  سازماني  فرهنگ  پرسنل  اين  غالب 

سيد مصطفي شاه ركني، مجري طرح هاي داریان و آزاد

انگيزه هاي تشكيل نوتاش و چالش هاي پس از آن
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 همان گونه كه 
در ابتداي بحث 
مطرح شد يكي 
از اهداف اصلي 
شركت نوتاش 

كاهش هزينه هاي 
نصب از طريق 
حذف شركت هاي 
واسط بزرگ بود.
در ابتداي كاركه 
تعداد پروژه هاي 
نوتاش كم و 
ساختارسازماني 
كوچك و محدود 
و راندمان كاري 
مطلوب بود، به 
كارگيري شركت ها 
و تيم هاي كوچك 
پيمانكاري به جاي 
شركت هاي بزرگ تا 
حد زيادي اين هدف 
را محقق نمود.

ش
وتا

ه ن
ند

رو
پ

شركت  فعاليت هاي  دامنه  كه  سرعت  به  اما 
فراب  نيروهاي  ديگر  مي شد،  گسترده تر  نوتاش 
و  نبود  نوتاش  انساني  نيروي  نياز  پاسخگوي 
سازمان  بيرون  از  جديدي  نيروهاي  مي بايست 
نوتاش  پروژه هاي  رشد  سرعت  مي شد.  جذب 
نياز  مورد  نيروهاي  سريع  جذب  ضرورت  و 
پروژه ها از يك سو و عدم اعمال حساسيت هاي 
فراب در جذب برخي نيروهاي جديد نوتاش از 
سوي ديگر باعث ايجاد يك دوگانگي در فرهنگ 
سازماني گرديد. از آنجا كه شركت نوتاش يكي 
از شركت هاي تابعه فراب بود انتظار مي رفت به 
نيروهاي  كه  مي شد  عمل  و  برنامه ريزي  نحوي 
از  و  مي شدند  فراب حل  فرهنگ  در  وارد  تازه 
آن پيروي مي كردند، ولي درعمل به دليل سرعت 
اين موضوع  انساني،  نيروي  بيش از حد جذب 

تحقق كامل نيافت.
انساني  نيروي  تركيب  كه  بود  اين  واقعيت 
كه  فراب  قبلي نصب  به ساختار  نسبت  نوتاش 
عمدتا مديريتي – كارشناسي بود تغيير يافته بود و 
جمع زيادي در رده هاي شغلي تكنيسين، فرمن و 
كارگر فني به جمع آنان اضافه شده بود.از طرفي 
ماموريت نصب فراب نيز نسبت به گذشته تغيير 
مديريت  جاي  به  مي بايست  اكنون  و  بود  كرده 
ساختارهاي  داراي  خود  كه  بزرگ  پيمانكاران 
سازماني مورد نياز مثل دفتر فني، كنترل پروژه، 
بودند،  اجرايي  مديريت هاي  و  كيفي  كنترل 
فاقد  كه  اجرايي  تيم هاي  و  كوچك  پيمانكاران 
ساختارهاي فوق بودند را مديريت كند. سوالي كه 
در آن شرايط مطرح شد و به يكي از چالش هاي 
مهم تبديل گرديد اين بود كه آيا اصول فرهنگ 
سازماني فراب كه متناسب با شرايط قبلي شكل 
گرفته بود در شرايط جديد نيزكارايي داشت و 
اينكه مي بايست يك فرهنگ سازماني جديد  يا 

متناسب با شرايط نوتاش متولد گردد؟ 
سازماني  فرهنگ  ديدگاه  كه  نمونه هايي  از 
پافشاري  آن  روي  هزينه  ايجاد  عليرغم  فراب 
جديد  ساختار  دليل  به  ديگر  ديدگاه  و  مي كرد 

نوتاش آن را غير ضروري مي شمرد به موارد زير 
مي توان اشاره نمود: 

پرسنل  شخصيت  به  احترام  اهميت  الف- 
تعامالت  در  آنها  شغلي  جايگاه  از  صرف نظر 
كاري و شخصي وپيش بيني مكانيزمهايي جهت 
حفظ احترام و عزت پرسنل در تعامل با شركت.

هميشه  داشتند  همكاري  فراب  با  كه  افرادي 
حفظ احترام و شخصيت پرسنل از طرف مديريت 
و مجموعه شركت را به عنوان يك نقطه قوت و 
يك عامل حفظ پرسنل كليدي عنوان مي نمودند 
كه اين امر مي بايست به عنوان يك اصل اساسي 

در نوتاش نيز مد نظر قرار مي گرفت.
تعهدات  و  وعده ها  به  پايبندي  اهميت  ب- 
زير  پيمانكاران  پرسنل،  با  ارتباط  در  درعمل، 

مجموعه، تامين كنندگان و كارفرمايان
پرسنل،  زبان  از  بارها  نيز  خصوص  اين  در 
پيمانكاران و تامين كنندگان شنيده مي شد كه فراب 
حساب ترين  خوش  و  متعهد ترين  جمله  از  را 
كارفرمايان قلمداد مي كردند كه البته اين امرتعهد 

متقابل آنان را نيز نسبت به فراب در پي داشت.
آينده  و  ارتقا  آموزش،  امر  به  اهميت  ج- 
پرهيز  و  كليدي(  پرسنل  خصوص  )به  پرسنل 
القا  پرسنل  به  برخوردهاي يكجانبه نگري كه  از 
مي نمود شركت در تعامل با آنها صرفا به منافع 

خود مي انديشد و نه به منافع دو جانبه.

كاهش هزينه – كاهش بهره وري
 همان گونه كه در ابتداي بحث مطرح شد يكي 
از اهداف اصلي شركت نوتاش كاهش هزينه هاي 
نصب از طريق حذف شركت هاي واسط بزرگ 
بود.در ابتداي كاركه تعداد پروژه هاي نوتاش كم 
و ساختارسازماني كوچك و محدود و راندمان 
و  شركت ها  كارگيري  به  بود،  مطلوب  كاري 
تيم هاي كوچك پيمانكاري به جاي شركت هاي 
بزرگ تا حد زيادي اين هدف را محقق نمود. اما 
به تدريج كه پرسنل و تجهيزات شركت نوتاش به 
دليل افزايش موضوعات كاري و نياز به مديريت 

شدن  بزرگ  يافت،  افزايش  كوچك  پيمانكاران 
مجموعه  ضرورت كنترل هزينه هاي باالسري را 
هشدار مي داد، چرا كه عدم توجه به اين موضوع 

مي توانست هزينه ها را به نقطه اوليه بازگرداند.
در اينجا نوتاش با چالش بعدي خود روبه رو 
گرديد. كاهش هزينه يك ضرورت بود ولي چه 
كاهش  مي بايست  تبعاتي  چه  با  و  هزينه هايي 
يابد؟ تعيين مصاديق هزينه هاي غير ضروري كه 
مي بايست مشمول حذف يا كاهش مي شد بسيار 

مهم و بحث برانگيز بود. 
به  با هدف كاهش هزينه  پيشنهادهايي  بعضا 
خصوص در حوزه نيروي انساني مطرح مي شد 
كه مي توانست منجر به كاهش بهره وري، كاهش 
انگيزه و كاهش سطح رضايت مندي پرسنل گردد 
و از آنجا كه كنترل هزينه ها در عمليات اجرايي 
و  انگيزه  به  مستقيم  ارتباط  راه اندازي  و  نصب 
كارايي پرسنل داشت اين امر مي توانست افزايش 

بسيار بيشتري را در هزينه ها موجب شود.

عدم تحقق كامل مديريت متمركز
 و وحدت رويه درعمل

 يكي ديگر از اهداف شركت نوتاش مطابق 
در  تمركز  ايجاد  قبل  در  شده  عنوان  مطالب 
و  نصب  حوزه  در  رويه  وحدت  و  مديريت 
در  و  كار  ابتداي  در  امر  اين  بود.  راه اندازي 
پروژه هايي كه تحت يك مديريت واحد كنترل 
و هدايت مي شدند تا حدي محقق گرديد، اما به 
دليل برخوردهاي متفاوت و متنوعي كه از سوي 
كارفرمايان، مجريان و مديران طرح ها با موضوع 
نوتاش صورت گرفت عمال امكان تحقق كامل 
نيافت و در هر طرحي بسته به مجموعه شرايط 
متفاوتي  سياست  و  استراتژي  آمده  به وجود 
اتخاذ شد.چنانچه سياست هاي اجرايي، روش ها 
كارون4،  طرح هاي  در  نوتاش  عملكرد  نحوه  و 
گتوند، سياه بيشه و ساير طرح ها مورد بررسي و 
ارزيابي قرار گيرد، تفاوت وتنوع اين سياست ها 
و رويه ها به وضوح مشاهده مي گردد. همچنين 
به دليل عدم تحقق كامل مديريت متمركز نصب، 
هر  امكانات  و  پرسنل  از  بهينه  استفاده  موضوع 
چند كه نسبت به گذشته بهبود يافت، ولي به نحو 

كامل محقق نشد. 
در پايان ضمن آرزوي موفقيت بيش از پيش 
ضروري  نكته  اين  ذكر  نوتاش  مجموعه  براي 
است كه مطالبي را كه اينجانب به عنوان روايتي 
از شكل گيري و مشكالت نوتاش بيان نمودم بر 
تحليل هاي شخصي  و  اطالعات محدود  اساس 
نظر  بر  منطبق  لزوما  است  ممكن  كه  مي باشد 
اطالعات  كه  نوتاش  يا  فراب  محترم  مديران 
جامع تري در اختيار دارند نباشد ولذا سپاسگزار 
خواهم بود اگر راهنمايي ها و تصحيحات الزم را 
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بخش انفورماتيك 
اولين بخشي است 

كه با ساختمان 
ستادي و كليه 

سايت هاي شركت 
نوتاش به منظور 

راه اندازي ارتباطات 
اينترنتي، سيستمي، 
كامپيوتري و تلفني 
در ارتباط مي باشد. 

جدا سازي بستر 
فعاليت هاي پشتيباني 

نوتاش از فراب و 
شركت هاي تابعه از 

اوايل سال 90، اولين 
گامي بود كه اهميت 
فعاليت هاي تيمي را 
در بخش سيستم و 
انفورماتيك شفاف 

ساخت

ش
وتا

ه ن
ند

رو
پ

مكانيك  رشته  فارغ التحصيل  وطن خواه  سعيد 
از دانشگاه آزاد كرج و 37 ساله هستم. از سال 79 
جنوبي  پارس  پروژه هاي  از  مختلفي  فازهاي  در 
داشته ام.  به عهده  اجرايي  متفاوت  مسووليت هاي 
در  فعاليت  و شروع  افرا  نوتاش  به  ورود  از  پيش 
پروژه ايران ال ان جي، اسم نوتاش افرا را نشنيده 
بودم. اسم نارديس را هم نشنيده بودم. اما نام فراب 
را همه در ذهن داشتيم. حال پس از يك سال و نيم 
فعاليت در پروژه ايران ال ان جي و همچنين فازهاي 
22 تا 24 بسياري در اين منطقه با اين نام ها آشنا 
شده اند.  فضاي كار در پروژه هاي نفت و گاز براي 
نوتاش فضايي متفاوت با زمينه هاي قبلي فعاليت اين 
شركت است. مديران نوتاش پس از سال ها فعاليت 

در زمينه نيروگاه هاي آبي اكنون فضاي متفاوتي را 
تجربه مي كنند. در اين وادي شركت نيازمند نگاهي 
جديد و طرز فكري متفاوت است. حضور دراين 
بازار ريسك ها و تهديدهاي مختص به خود را دارد. 
شركت هاي بسياري در بخش هاي دولتي و غير دولتي 
وجود داشته اند كه خواسته اند اين بازار را تجربه كنند، 
است.  شده  يكي  آخرشان  و  اول  كار  متاسفانه  اما 
نوتاش نيز ناگزير است خود را با الزامات اين بازار 
بزرگ و مهم هماهنگ كند و گرنه ممكن است به 
مسير صحيحي نرود. به كارگيري نيروهايي كه تجربه 
پروژه هاي نفت و گاز را دارند و ايجاد سازمان هاي 
در  ثبات  است.  موفقيت  از رموز  اجرايي،  منسجم 
سازمان اجرايي از ديگر عوامل موفقيت است. تغييرات 

در  دقت  است.  مخرب  پروژه  مديريت  در  مداوم 
انتخاب افراد سبب احتراز از هزينه هاي تغيير مي شود. 
به يقين ثبات در مديريت اجرايي از عوامل موفقيت 
شركت هاي خصوصي در فعاليت هاي مشابه است، 
به طوري كه كه در اين گونه شركت ها، در پروژه هاي 
متعدد با چهره هاي ثابت مواجه هستيم. ديگر نكته اي 
كه مايلم بر آن تاكيد كنم، كنترل هزينه هاست. كنترل 
مهم ترين  از  نقدينگي  جريان  مديريت  و  هزينه 
فاكتور هاي موفق شدن يك پروژه هستند. به شخصه 
فكر مي كنم در زمان شروع اين پروژه عملكرد خيلي 
مطلوبي در كنترل هزينه نداشته ايم كه همين موضوع 

سبب ايجاد مشكالتي شده است.

از  صنايع  مهندسي  كارشناسي  فارغ التحصيل 
دانشگاه صنعتي اصفهان و فوق ليسانس مديريت 
سيستم و بهره وري از دانشگاه صنعتي اميركبير هستم. 
همكاري خود را از ابتداي سال 83 با مجموعه فراب 
در معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها آغاز كردم 
و از آذر ماه 89 نيز به خانواده نوتاش پيوستم و در 
دو حوزه سيستم و انفورماتيك فعاليت دارم. تجربه 
انجام فعاليت هاي سيستمي در درون سازمان و انجام 
فعاليت هاي حوزه انفورماتيك در خارج از مجموعه 
فراب، امكان قرار گرفتن اين دو حوزه كاري را در 
يك بخش فراهم نمود. اگر بخواهم بخش سيستم و 
انفورماتيك شركت نوتاش را ترسيم كنم، سرعت، 
پويايي و تجسم كار گروهي، اولين جمله اي است كه 
مي تواند تا حد بسيار زيادي شما را با اين بخش آشنا 

كند.
با  نوتاش  ستاد  مقايسه  شايد  سیستم: حوزه
شركت هاي مادر خود يعني فراب و نارديس، تجسم 
اما وقتي در  كوچك بودن را به دنبال داشته باشد 
خواهيم  شويم،  دقيق  سازمان  فرايندي  حوزه هاي 
ديد كه اجراي فعاليت ها و فرايندهاي درون سازماني، 
به دليل نياز سازمان C به سرعت باال و همچنين 
بسيار  پيچيدگي هاي  ستاد،  نياز  مورد  نظارت هاي 
گسترده اي را به دنبال دارد. اين پيچيدگي، زماني كه با 
موقعيت هاي مختلف مكاني، ماهيت متفاوت پروژه ها 
و همچنين فرهنگ هاي كاري گوناگون مواجه هستيم، 
خود را بيشتر نشان مي دهد. حوزه نصب و اجراي 
فعاليت ها در كارگاه، معموال تنش هاي خاص خود را 
به همراه دارد و تغييرات در تعداد نيروها و كاهش 

و افزايش آنها در زمان هاي كوتاه، مي تواند اثرات و 
طبعات گسترده اي را در سازمان به دنبال داشته باشد. 
بنابراين، چابكي، چاالكي و اجراي سريع و هموار 
شركت  از  مي تواند  نوتاش،  در  كاري  فرايندهاي 
نوتاش، يك سازمان پيشرو، حرفه اي و متعالي به وجود 
آورد. اجراي اين فرايندها ميسر نيست مگر با دقت، 
سرعت، همدلي و چند مهارتي بودن همكاراني كه 
سازمان، استراتژي ها و چشم انداز آن را مي شناسند 
و ارتقا سطح كيفي فعاليت ها را در راستاي تحقق 
دنبال مي كنند. يكي  اهداف سازمان  ماموريت ها و 
از ماموريت هاي اصلي اين بخش در حوزه سيستم، 
تقويت سازمان ضمن توسعه سيستم مديريت يكپارچه 
مي باشد. اين بخش با در نظر گرفتن سيستم مديريت 
يكپارچه فراب و با اشراف بر نيازمندي هاي حوزه 
نصب و اجرا، نسبت به طراحي فرايندها و تدوين 
روش ها و گردش كارها اقدام مي نمايد.  بازنگري و 
تدوين  فرم هاي  و  دستور العمل ها  روش ها،  بهبود 
شده، سازماندهي ساختار سازماني و اجراي پروژه 
برنامه ريزي استراتژيك از ديگر فعاليت هاي بخش 
سيستم مي باشد.  از جمله نتايج ايجاد و توسعه سيستم 
اجراي  به  كارگاه ها، مي توان  در  يكپارچه  مديريت 
موفقيت آميز مميزي هاي شخص ثالث شركت هاي 
فراب و نارديس اشاره نمود كه با مشاركت همكاران 

نوتاش در كارگاه ها انجام پذيرفته است.
اولين  انفورماتيك  بخش  انفورماتیك: حوزه
بخشي است كه با ساختمان ستادي و كليه سايت هاي 
شركت نوتاش به منظور راه اندازي ارتباطات اينترنتي، 
ارتباط مي باشد.  در  تلفني  و  كامپيوتري  سيستمي، 

از  نوتاش  پشتيباني  فعاليت هاي  بستر  جدا سازي 
فراب و شركت هاي تابعه از اوايل سال 90، اولين 
گامي بود كه اهميت فعاليت هاي تيمي را در بخش 
سيستم و انفورماتيك شفاف ساخت. تحويل گرفتن 
تمامي سرويس ها و انجام كليه فعاليت هاي مرتبط 
در حوزه هاي مختلف از قبيل سرويس هاي اينترنت، 
گسترش  و  راه اندازي  شبكه،  سرويس هاي  ايميل، 
 LAN سرورها، تامين سخت افزار، راه اندازي شبكه
)داخلي( و ايجاد بستر ارتباطي و نظارت بر نصب 
دكل ارتباطي براي ارتباط در بستر اينترنت و انتخاب 
تجهيز  كارگاه ها،  در  اينترنت   Provider شركت 
سيستم هاي شبكه نظير فايروال، سوئيچ، سيستم تلفن 
يوتيليتي 22-24،  قبيل  )از  كارگاه ها  ساختمان   در 
NGL خارگ، ايران  LNG، پااليشگاه كيش و تصفيه 
خانه شيراز(، پشتيبان گيري از اطالعات شركت با ارايه 
روش هاي زمانبندي شده و مديريت امنيت اطالعات، 
پاسخگويي  و  كامپيوتري  مشكالت  مرتفع سازي 
و  اموال  مديريت  همچنين  همكاران،  سواالت  به 
تجهيزات سخت افزاري و ورود و خروج اطالعات، 
از فعاليت هاي حوزه انفورماتيك در حوزه سخت افزار 
مديريت  نيز  نرم افزار  حوزه  در  مي باشد.  شبكه  و 
سايت هاي اينترنت و اينترانت، تامين و پشتيباني بيش 
از 20 سيستم نرم افزاري، توسعه نرم افزارهاي داخلي 
و مديريت و پشتيباني از اطالعات سازمان، از جمله 
تالش  كه  مي باشد  انفورماتيك  گروه  فعاليت هاي 
و كوشش كارشناسان حوزه IT، به منظور پويايي 
سرويس هاي كامپيوتري، شبكه، ارتباطات و نرم افزار 

را قابل تقدير مي كند.

سعيد وطن خواه، سرپرست كارگاه ایران ال ان جي

حسين قدسي فر، رئيس بخش سيستم و انفورماتيك نوتاش

بازار نفت و گاز؛ فضاي جديد، تفكر نو

سيستم و انفورماتيك تجسم كار گروهي
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علي زندي مهري هستم و در سال 1381 با شركت 
فراب آشنا شدم. فعاليت خود را با معاونت طرح و 
برنامه سابق ) برنامه ريزي و توسعه سيستم هاي فعلي( 
آغاز نمودم. ورود من مقارن بود با آمادگي فراب جهت 
حضور در جايزه ملي بهره وري و لذا اينجانب نيز به 
عنوان يكي از اعضاي تيم پروژه و با هدايت جناب 
آقاي ناجي مقدم) معاون وقت و سركار خانم مهندس 
علي ميرزايي مدير سيستم ها و روش ها( مشغول به 
كار شدم. پس از موفقيت اخذ گواهينامهEFQM ، به 
منظور رشد تعالي سازمان پروژه هاي بهبود از جمله 
مديريت استراتژيك در سازمان پياده سازي گرديد و 
نهايتا موفق به اخذ تقدير نامه EFQM در سال بعد 
از آن شديم. از ديگر پروژه هاي بهبود در سازمان 
تعريف و اخذ گواهي نامه سيستم مديريت يكپارچه 
يا IMS بود كه براي اينجانب با توجه به گوناگوني 
پروژه هاي فراب )آبي، حرارتي و نفت و گاز( تجربه 
اي بس گران بها بود. با توجه به تجارب كسب شده 
در فراب و تجارب گذشته پروژه هاي نفتي در سال 
و  گاز  و  نفت  اجرايي  معاونت  به  اينجانب   1385
پتروشيمي رفته و در پروژه پتروشيمي خارگ مشغول 
به كار شدم. پس از تشكيل شركت نارديس و كم شدن 
حجم كار پروژه خارگ) به واسطه تعطيل شدن پروژه(  
با مديريت توسعه بازار معاونت نفت و گاز در چند 
مناقصه همكاري نموده و مدت كمي در پروژه فروزان 
و پس از برنده شدن پروژه ايران ال ان جي در اين 
پروژه شروع به فعاليت نمودم. در سال 1387 با تاسيس 
شركت نوتاش و مذاكرات انجام شده با آقاي مهندس 
واحدي به شركت نوتاش با عنوان مدير برنامه ريزي و 

سيستم ها وارد شدم.
پروژه هاي كارون 4 و گتوند، سرآغاز فعاليت هاي 
اجرايي توسط شركت نوتاش بود كه به مرور توسعه 
نوتاش را به دنبال داشت و بعد از آن حجم زياد پروژه 
هاي شركتهاي فراب و نارديس به نوتاش تفويض شد. 
جا دارد از زحمات آقاي مهندس واحدي در اخذ اين 

پروژه ها تشكر نمايم.
با گذشت حدود دو  سال از شروع جدي كار شركت 
نوتاش ) در اوايل سال1388( پروژه هاي آبي، حرارتي و 

نفتي به شرح زير در شركت در حال انجام بودند: 
پروژه هاي آبي: كارون4- گتوند- تانا- سياه بيشه- 
لوارك- سنگ توده2- توسعه  سيمره- خداآفرين- 

مسجد سليمان 
پارسيان-  داالهو-  سيري-  حرارتي:  هاي  پروژه 

شيركوه
پروژه هاي نفت و گاز: يوتيليتي فازهاي 24 -22 

يوتيليتي خارگ و شيرين سازي ايران ال ان جي

وضعيت كنوني نوتاش
با تالش كليه دوستان و همراهي كارفرمايان شركت 
نوتاش به حمداله تعداد زيادي از پروژه هاي مذكور به 
سرانجام رسيده و يا در حال انجام هستند كه جدول 
ارائه شده وضعيت فعلي كليه پروژه هاي نوتاش را 
نشان مي دهد. نكته قابل توجه در اين جدول روند رو 
به كاهش اخذ پروژه هاي جديد در اواخر سال گذشته 
است. به عبارت ديگر روند مناسبي نداشته است. لذا اين 
شركت با انجام پروژه هاي بهبود سعي بر مثبت نمودن 

روند فوق را داشته كه در بخش بعد به آن مي پردازيم.

افق پيش رو
نوتاش،  در  شده  انجام  تحوالت  و  تغيير  از  پس 
شناسايي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان، در دستور 
كار قرار گرفت تا ضمن شناخت انتظارات كارفرما ) 
فراب و نارديس( نسبت به توسعه و بهبود تعامالت 
في ما بين گام برداريم. در اين راستا، پروژه مديريت 
استراتژيك متوازن با رويكرد BSC تعريف و اجرا شد. 
به موازات پروژه مديريت استراتژيك، پروژه هاي بهبود 
متعددي در سازمان تعريف و جاري شد كه ماحصل 
اجراي آنها، تغييراتي را در سازمان به دنبال داشت و 
فراب و نارديس، اجراي دو پروژه زيرگذر تهران- تبريز 
و پايپينگ ستاره خليج فارس را به نوتاش واگذار كردند. 
اميد است با تغييرات پيش آمده و تغييرات پيش رو، روند 
مثبتي در رضايتمندي كارفرما به وجود آيد كه ثمره آن 
ورود پروژه هاي جديد به سازمان باشد.  مي توان گفت 
شركت نوتاش با تجربه كسب شده در فراز و نشيب 
فراب و  پروژه هاي شركت  اجراي  در  اخير،  ساله   4
نارديس و همچنين با استفاده از تجربيات نفرات كليدي 
خود آماده همكاري با كليه مجريان و مديران پروژه در 
مجموعه فراب را داشته و به عنوان بازوي اجرايي اين 
گروه آمادگي حضور در كليه عرصه هاي اجرايي را دارد.

برنامه ريزي نوتاش گروه چند مهارتي و 
نماد كار گروهي

مديريت برنامه ريزي و سيستم ها جز اولين مديريت 
هاي شكل گرفته در حوزه ستاد بوده است كه طي 4 
سال گذشته با توجه به روند مناسبي كه طي نموده به 
طور تدريجي از سازمان فراب مستقل گرديده است.به 
نظر بنده مهمترين مشخصه مورد نظر اين مديريت چند 
وظيفه اي يا چند مهارتي بودن تيم آن است چرا كه از ابتدا 
با نبود نفرات كامل ستاد، كليه وظايف مورد نياز سازمان را 
) از جمله فعاليت هاي اجرايي يا بازرگاني( با تيم سازي 
مناسب به انجام رسانده است.همانطور كه مستحضر 
هستيد شركتها در ابتداي تاسيس نياز به كار گروهي و 

همدلي دارند چرا كه سيستم ها و روشهاي مدوني وجود 
نداشته و به تبع آن مستقر هم نگرديده، همچنين شرح 
وظايف و گردش كارها به خوبي مشخص نشده است. 
عالوه بر اين موضوع شركت نوتاش با حجم عظيمي از 
كارها در همين ابتدا مواجه بود ، پس از يك سو حجم 
كار و از سوي ديگر دوره آغازين تاسيس شركت، انرژي 
مضاعفي جهت انجام امور جاري و پاسخگويي به كار 
را مطلبيد.با همدلي و همراهي تيم برنامه ريزي و ديگر 
نيروهاي ستاد مراحل آغازين و ابتدايي را پشت سر 
گذاشته و به حمداله توانستيم جلب رضايت كارفرمايان 
در برخي از حوزه ها را به صورت نسبي اخذ نماييم. پر 
واضح است با شرايط فوق امكان جلب رضايت كامل 
براي سازمان وجود نداشت ولي اميد است با تغييرات 
 ( كامل  تعيين شده، جلب رضايت  اهداف  و  جديد 
صد در صد( در آينده اي نزديك حاصل گردد.چارت 
اين مديريت در ابتدا با توجه به شرح وظايف تعريف 
شده شامل بخشهاي برنامه ريزي، كنترل هزينه، سيستم  و 
انفورماتيك و توسعه بازار بود كه پس از تغييرات انجام 
شده در چارت كنوني بخش توسعه بازار به مديريت 
زير  از  مديريت  اين  حاضر  حال  در  گرديد.  تبديل 
بخشهاي  زير تشكيل گرديده است: بخش برنامه ريزي 
كه شامل نفرات تهران و كارگاه ها مي باشد كه اين بخش 
بدون حضور رئيس با سه نفر كنترل پروژه تهران و 
نيروهاي مستقر در كارگاه، پيگيري هاي پروژه، گزارشات 
كارفرمايان، گزارشات جلسات، تهيه و بازنگري برنامه 
تهيه  پروژه،  تيم  تشكيل  از  قبل  تا  پروژه  زمانبندي 
گزارشات الزم هيئت مديره، جلسات پيشرفت پروژه و 
... را بر عهده دارند.بخش كنترل هزينه نيز در حال حاضر 
بدون رئيس با دو نفر كارشناس مربوطه كليه فعاليتهاي 
مربوطه از جمله گزارشات بودجه، عملكرد شركت، 
گزارشات هزينه و درآمد تعهدي و نقدي پروژه ها ، تهيه 
ادعاها يا مشاركت در آن، تهيه گزارش سود و زيان پروژه 
ها، گزارش گردش نقدي سازمان، حساب هاي مجازي 
پروژه ها و ... را انجام مي دهد. با توجه به شرايط پروژه 
هاي بخش C ، اين بخش از اهميت به سزايي برخوردار 
است كه در اين قسمت با انجام دادن يا انجام ندادن كار 
هزينه هاي سنگين كاركنان به سازمان منتقل خواهد شد 
و لذا مي بايست كنترل هاي مورد نياز در زمان هاي الزم 
انجام پذيرد.   بخش سيستم و انفورماتيك نيز به عنوان 
زيرساختهاي شركت يكي از حساسترين و همچنين 
اساسي ترين ساختارهاي سازماني است. اين بخش كه 
از دو واحد سيستم و انفورماتيك تشكيل شده با رياست 
آقاي مهندس قدسي فر در حال انجام وظايف خود مي 
باشد كه با توجه به گستردگي كار اين بخش و تنوع آن، 

در بخش ديگر به شرح كامل آن پرداخته خواهد شد. 

علي زندي مهري،  مدیر برنامه ریزي و سيستم ها

نوتاش با تمام توان در خدمت گروه فراب
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مديريت برنامه 
ريزي و سيستم ها 
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وضعیتفعليمشخصاتپروژهشرحپروژهمکانپروژهعنوانپروژهردیف

پروژه هاي آبي 

استان خوزستان، 68 كيلومتري شهرستان كارون 14

ايذه، رودخانه كارون

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

در فاز اختتامچهار واحد 250 مگاواتي )توربين از نوع فرانسيس

خوزستان ، 25 كيلومتري شمال شهرستان گتوند2

شوشتر، شهر گتوند، رودخانه كارون

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

فعالچهار واحد 250 مگاواتي )توربين از نوع فرانسيس

كشور كنيا، استان مركزي، 85 كيلومتري تانا3

نايروبي

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

خاتمه يافتهچهار واحد در مجم.ع 25 مگاوات

برقي استان مازندران ، بعد از تونل كندوانسياه بيشه4 تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

فعال4 واحد نيروگاه 250 مگا واتي

استان ايالم - 30 كيلومتري شمال غرب سيمره5

دره شهر - رودخانه سيمره

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

فعال480 مگاوات )روزميني(

نصب تجهيزات هيدرومكانيك و 39 كيلومتري شمال غرب ميانهشهريار6

تونل انحراف

خاتمه يافتهكنترل سيالب و توليد 168 گيگا وات ساعت انرژي

استان آذربايجان شرقي - 80 كيلومتري خداآفرين7

غرب شهر اصالن دوز - روي رودخانه 
ارس

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 

مكانيكي نيروگاه

غيرفعال1 واحد نيروگاه 100 مگا واتي

اول شمال شرق استان تهران، لواسانلوراك8 واحد  سازي  باز  عمليات 
نيروگاه

خاتمه يافته 47 مگاوات

كشور تاجيكستان، استان ختالن، شهر سنگ توده92
سربند، منطقه قرآن تپه، رودخانه وخش

برقي  تجهيزات  كليه  نصب 
مكانيكي نيروگاه

فعالدو واحد نيروگاه 110 مگا واتي )نوع توربين كاپالن(

توسعه 10
مسجد 
سليمان

استان خوزستان ، 25 كيلومتري شمال 
 ، سليمان  مسجد  شهرستان  شرقي 

رودخانه كارون

و  ژنراتور  اندازي  راه  و  تعمير 
خدمات راه اندازي نيروگاه

خاتمه يافته4 واحد نيروگاه 250 مگا واتي

پروژه هاي حرارتي

اجراي كليه عمليات ساختماني و استان هرمزگان، جزيره سيريسيري11
نصب تجهيزات نيروگاه 

خاتمه يافتهدو واحد گازي مجموع 25 مگاوات

نيروگاه استان كرمانشاه، اسالم آباداسالم آباد12 سوخت  مخازن  اجراي 
سيكل تركيبي داالهو به صورت 

EPC

EPC خاتمه يافتهسه عدد مخزن 33000 هزار ليتري به صورت

اجراي كليه عمليات ساختماني و استان فارس، شرق مهرپارسيان13
نصب تجهيزات نيروگاه 

متوقف4 واحد GTG هر يك به ظرفيت 25 مگاوات

استان يزد، يزد، 25 كيلومتري جاده فوالد يزد14

آلياژي

اجراي كليه عمليات ساختماني و 

نصب تجهيزات نيروگاه 

نيروگاه از نوع سيكل تركيبي و داراي دو واحد گازي ظرفيت هر 

كدام 160 مگاوات و يك واحد بخار160 مگاواتي

فعال

پروژه هاي نفت و گاز  

ان 15 ال  ايران 

جي

بوشهر، 50 كيلومتري عسلويه، منطقه 

تمبك

ساختماني  عمليات  كليه  اجراي 

استراكچر،  تجهيزات،  نصب  و 
پايپينگ و برق و ابزاردقيق

شيرين سازي حدود دو هزار ميليون فوت مكعب گاز 

طبيعي روزانه در دوخط توليد

فعال

عمليات استان بوشهر، جزيره خارگخارگ16 كليه  اندازي  راه  و  اجرا 

تجهيزات،  نصب  و  ساختماني 

و  برق  و  پايپينگ  فلزي،  سازه 
ابزاردقيق

واحدهاي يوتيليتي طرح ان. جي. ال خارگ شامل نيروگاه، 

واحد بخار، مخازن ذخيره و ...

فعال

سيويل منطقه پارس جنوبيفاز 1722-24 عمليات  اجراي 

،پايپينگ،برق

فعال نصب واحدهاي يوتيليتي فازهاي 24~22 پارس جنوبي

توسعه ميدان 18

گازي كيش

تكميل تجهيزكارگاه پروژه توسعه كيش، بندر چارگ، بندر آفتاب، گرزه

ميدان گازي كيش

تكميل تجهيز كارگاه ، ابنيه،تاسيسات برقي و مكانيكي 

براي ساختمانهاي اداري ،نگهباني ،محوطه سازي و كمپ 

هاي كارشناسي و متخصصين

فعال
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اينجانب فارغ التحصيل كارشناسي ارشد مهندسي 
برق در گرايش كنترل از دانشگاه علم و صنعت ايران 
با بيش از 13 سال سابقه كار هستم. فعاليت خود را 
از شركت فراب آغاز نموده ام و از دو سال پيش و با 
شروع اشتغال در نوتاش، پس از حدود 4 سال كار 
در شركت هايي مانند نارگان، مجدداً در خدمت اين 

گروه بوده ام.
وظايف مديريت مهندسي نوتاش در سه بخش 
كلي قابل تعريف هستند. تهيه اسناد مربوط به تجهيز 
ساختمان ها،  كليه  طراحي  شامل  پروژه ها  كارگاه 
سيستم ها و تجهيزات و همكاري در تامين و ساخت 
اين  كار  از بخش هاي اصلي  آنها  اجراي  نهايتاً  و 
مديريت است. بخشي ديگري از كار اين مجموعه 
حضور در پروژه هاي جاري شركت با پيگيري و 
ساماندهي دفاتر فني و دريافت مدارك از كارفرما 
و ارسال آنها به دفاتر فني، تهيه ليست هاي خريد 
است،  نوتاش  برعهده  خريد  كه  حوزه هايي  در 
هماهنگي و همكاري نزديك با تيم پروژه به منظور 
رفع مشكالت فني و اجرايي، همكاري با بخش 
برنامه ريزي جهت تهيه برنامه زمانبندي پروژه ها، 
تهيه  پانچ ها،  رفع  جهت  فني  دفاتر  با  همكاري 
دستورالعمل ها و روش هاي تست و راه اندازي، و 
در صورت لزوم انتخاب پيمانكاران در اين ارتباط 

مي باشد.
همكاري در اجراي مناقصات و تهيه پيشنهادها 
بخش بعدي فعاليت هاي اين مديريت را تشكيل 
مي دهد. تهيه اسناد فني و برآورد احجام كار جهت 
بخشي  آنها  فني  ارزيابي  و  پيمانكاران  به  ارسال 
ديگر  از سوي  هستند.  اين حوزه  فعاليت هاي  از 
بررسي اسناد و مدارك كارفرمايان، برآورد احجام 
كار يا مرور احجام تهيه شده، همكاري در برآورد 
هزينه پروژه و تهيه اسناد فني مورد نظر كارفرمايان 
اين  در  مديريت  اين  فعاليت هاي  مهم ترين  از 
بخش هستند. نظر به حضور پررنگ اين مديريت 
با تهيه اسناد مناقصات و پيشنهادها و  ارتباط  در 
برخورد با پيمانكاران جز از يك سو و كارفرمايان  
از سوي ديگر، بر خود الزم مي بينم كه به تشريح 
دغدغه هاي نوتاش در ارتباط با روابط پيمانكاري 

و كارفرمايي بپردازم.
از  برخي  كه  رفتاري  كه  است  اين  واقعيت 
پيش  در  كارفرمايان  مقابل  در  داخلي  پيمانكاران 
و  مذموم  نظر  در  مواقع  بعضي  شايد  مي گيرند، 
ناپسند جلوه نمايد، اما در هر صورت و در شرايط 
مي گردد.  محسوب  حرفه اي  رفتاري  كشور،  كاري 
حرفه اي نه به معناي پروفشنال، بلكه به معناي نياز 

كاري منطبق بر شرايط روز. تالش دائم جهت طرح 
به  تالش  نادرست(،  يا  )درست   )Claim( ادعا 
منظور افزايش محدوده كاري )موجه يا غيرموجه(، 
ارايه صورت وضعيت هاي نه چندان واقعي، اعمال 
فشار بر كارفرما با تعطيلي كار،. .. و رفتارهايي از اين 
دست از قواعد رايج بازي پيمانكاران داخلي هستند 
كه متاسفانه و به تدريج به فرهنگ آنها تبديل شده 
است. رفتارهايي كه غالباً كارفرمايان نيز به نحوي 
مهر تاييد برآنها مي زنند و سبب رواج و گسترش 
آنها مي شوند. به طور مثال شاهد هستيم كه در غالب 
مناقصات، دولتي و خصوصي، كارفرمايان اين حق را 
براي خود قائل هستند كه نهايتاً پيش از امضا قرارداد 
از پيمانكاران تخفيف بگيرند. پرواضح است كه اين 
روال غلط سبب شده كه كليه پيمانكاران از پيش 

مبلغي به منظور تخفيف آتي روي قيمت واقعي كار 
خود ببينند و در انتها آن را به عنوان تخفيف نهايي از 
كل قيمت كم كنند. يعني عمال كارفرما دستاوردي 
نخواهد داشت اما چون اين امر مرسوم شده، براي 
مواردي  در  حتي  مي كند.  جلوه  پذيرفتني  همه 
متاسفانه كارفرمايان ميزان تخفيف را به پيمانكاران 
پيشنهاد مي دهند و عماًل قيمت واقعي پروژه و نيز 
قيمت هاي ارايه شده در مناقصه به نحوي لو مي رود، 
اما اين روال غلط همچنان ادامه دارد. از روال غلطي 
كه متاسفانه اكثر كارفرمايان در پيش مي گيرند، عدم 
توجه يا توجه اندك به امتياز فني پيمانكاران است. 
شده  ارايه  قيمت  كمترين  به  كارفرما  چشم  غالبا 
است. حتي در بسياري موارد اگرچه مطمئن هستند 
كه انجام كار با قيمت پيشنهاد شده از سوي پيمانكار 

امكان پذير نيست، اما با يك حساب سرانگشتي و با 
برآورد ميزان كليم حداكثري پيمانكار كه ممكن است 
با وجود آن باز هم قيمت پيمانكار از قيمت پيشنهادي 
پيمانكار دوم كمتر باشد، ترجيح مي دهند كه كار را به 
او بسپارند. يعني كارفرما از پيش مي داند كه پيمانكار 
امكان ندارد بتواند كار را با قيمت پيشنهادي اش انجام 
دهد، اما پيش خود محاسبه مي كند كه حتي اگر فالن 
از  باز هم  نمايد،  پرداخت  او اضافه  مقدار هم به 
واگذاري كار به پيمانكار دوم اقتصادي تر است. اين 
يعني كارفرمايان خود سبب تشويق پيمانكاران به 
ارايه شيوه اي غلط در كسب پروژه مي شوند بدون 
استخدام شده توجه  پيمانكار  به صالحيت  اينكه 
نمايند و بدانند كه اين كار مي تواند در نهايت چه 
ضرر و زياني  براي پيمانكاران واقعي ايجاد نمايد.

در تقابل با موارد گفته شده و با درك صحيح از 
شيوه هاي پيمانكاري، شركت نوتاش همواره سعي 
باشد. تالش در  داشته  متفاوتي  رفتار  كرده است 
شناسايي پيمانكاران خوشنام از اقدامات اوليه در 
اين راه است. به همين منظور درحال تهيه ليست 
انجام  در  بتواند  تا  است  پيمانكاران  از  جديدي 
پيمانكاراني  بگيرد.  ياري  آنان  از  پروژه هاي خود 
كه بعضاً سال هاست در كنار مجموعه فراب كار 
دارند  آشنايي  فراب  خوي  و  منش  با  و  كرده اند 

بخش بزرگي از ليست را تشكيل مي دهند.
برابر  در  نوتاش  سوي  از  شده  اتخاذ  روش 
به  و  صداقت  بر  مبتني  رفتاري  كارفرمايان، 
خود  كارفرمايان  اطمينان  و  اعتماد  كسب  منظور 
از طرز  برگرفته  و  ملهم  تفكر  اين  البته  كه  است 
تفكر بنيانگذاران شركت و از اهداف عاليه تاسيس 
شركت بوده است. به واقع نوتاش خود را جداي از 
خانواده نمي داند و به تمامي سعي مي نمايد تا حافظ 
پروژه ها  در  هم خانواده  منابع شركت هاي  مدافع  و 
باشد. در سلسله جلساتي كه به تازگي و به منظور 
تبيين استراتژي هاي نوتاش برگزار شد، دوباره و با 
تاكيدي بيش از پيش روي اين اصل به عنوان يكي 
از خط مشي ها و ارزش هاي اصلي شركت تاكيد شد. 
در ديگر سوي و در ارتباط با پيمانكاران جز نيز 
با  و  منصفانه  متعادل،  رفتار  تا  دارد  تالش  نوتاش 
تعاملي دو سويه در پيش گيرد. تالش در جهت رفع 
كاستي هايي كه بعضاً در طول چند سال گذشته در 
ارتباط با پيمانكاران جز حادث شده و البته با توجه به 
جوان بودن شركت اجتناب ناپذير بوده اند، از مواردي 
است كه مجموعه مديريت شركت بر آن اتفاق نظر 
دارند و تالش مي كنند به ديد تجربياتي ارزشمند از 

آنها در تعامالت آينده استفاده نمايند.

عليرضا زارعي، مدیریت مهندسي

كسب اعتماد و اطمينان كارفرمايان، الگوي رفتاري نوتاش
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واقعيت اين است 
كه رفتاري كه برخي 
از پيمانكاران داخلي 
در مقابل كارفرمايان 
در پيش مي گيرند، 
شايد بعضي مواقع 
در نظر مذموم و 
ناپسند جلوه نمايد، 
اما در هر صورت 
و در شرايط كاري 
كشور، رفتاري 
حرفه اي محسوب 
مي گردد. حرفه اي نه 
به معناي پروفشنال، 
بلكه به معناي نياز 
كاري منطبق بر 
شرايط روز
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در سال  و  مكانيك هستم  آموخته رشته  دانش 
1380 به عنوان كارشناس فني در معاونت مهندسي 
به خانواده بزرگ فراب پيوستم. حدود هشت سال 
جانمايي  درمديريت هاي  مهندسي  معاونت  در 
تجهيزات و مديريت تاسيسات افتخار فعاليت داشتم 
طراحي  نيروگاه،  جانمايي  آن  اصلي  فرازهاي  كه 
طراحي  نيروگاهي،   )BOP( جانبي  سيستم هاي 
هماهنگ  و   Piping بخش  سرپرستي   ،Piping
كننده مهندسي پروژه سيمره مي باشد.  در سال 1388 
به عنوان مدير مهندسي به شركت نوتاش پيوستم.
هدف گزاري اوليه ما درآن زمان ارتقا كمي وكيفي 
مديريت مهندسي وبازنويسي نقش وكاركرد آن در 
بخش اجرا و راه اندازي بود. سازماندهي مجدد دفاتر 
فني، تغيير و تدوين رويه هاي تهيه پيشنهادهاي فني 
ومالي، مستندسازي رويه هاي اجرايي وسازماندهي 
مركز اسناد تهران )به كمك زنده ياد حسن خاني( 
اهم گام هاي نخست مهندسي بود.همزمان با ورود 
نوتاش به حوزه نفت و گاز و ضرورتهاي زماني 
اين  مسووليت هاي  از  بخشي  داشت  وجود  كه 
حوزه كاري از جمله برآورد احجام، تعيين و روشن 
سازي محدوده كار، پيشنهاد قيمت و مذاكرات و 
هماهنگي هاي اوليه پروژه به مهندسي سپرده شد و 
 LNG اوايل سال 1390 همزمان مسووليت پروژه
نيز به من واگذار گردد. اين پروژه در نزديكي شهر 
كنگان در 60 كيلومتري شمال غرب عسلويه واقع 
ظرفيت با   )Train( مجموعه  دو  شامل  و  شده 
MMSCFD 995است. هر trainشامل )واحد 
آن جداسازي  كه وظيفه  12(، واحد شيرين سازي 
H2S و C02 و تركيبات آلي گوگرد يامركاپتان ها، 
واحد 13، واحدنم زدايي و حذف مركاپتان ها است 
كه با استفاده از غربالگري رطوبت ومركاپتان هاي 
باقي مانده جدا مي شدند، )واحد 14(، واحد حذف 
جيوه به كمك ذغال فعال، )واحد 19(، واحد بازيابي، 
)واحد 20(، شيرين سازي LPG  كه شامل فرآوري 
پروپان و بوتان است، واحد 62و 63 نيز مربوط به 
سيستم هاي بخار و گاز سوخت مي باشند. همچنين 
 Train II واحد 11، واحد مترينگ گاز ورودي در
جانمايي شده است. اين پروژه در بخش اجرا شامل 
نصب و پيش راه اندازي 430 تجهيز، نصب و اجراي 
نصب  پايپينگ،   inch/Dia هزار   600/ 7000تن 
حدود 16000 تن سازه فلزي، اجراي حدود 5000 
خاكبرداري،  مكعب  متر  هزار   200 آرماتور،  تن 
55000 متر مكعب بتن ريزي و نيز اجراي 6000 متر 
مربع ساختمان ضد انفجار است. عمليات اجرايي 
اين پروژه در چهارچوب يك قرارداد جامع شامل 

كليه عمليات اجرايي نصب، اجرا، پيش راه اندازي، 
راه اندازي ونيز تجهيز كارگاه به شركت نوتاش سپرده 
است.  نوتاش  شركت  قرارداد  بزرگ ترين  كه  شد 
مهم ترين هدف هر قرارداد انتقال بخشي از ريسك ها 
به طرف ديگر است، اما به نظر نمي رسيد نوتاش 
گزينه جامعي براي اين منظور باشد و بدون تعارف 
انتخاب نوتاش به عنوان پيمانكار اصلي بخش نصب 
سازمان  ارشد  مديران  بيني  روشن  مرهون  اجرا  و 
به عنوان كارفرما  نارديس  وصبر و هدايت شركت 
و به ويژه مديريت پروژه مهندس مجيدي مي باشد. 
مزيت  پروژه  در  هماهنگ  مديريت  اين  بواسطه 
مضاعفي ايجاد گرديد. ساختارهاي موازي نظارتي و 
اجرايي در دوشركت ايجاد نشد و با تالش مضاعفي 
كه در نوتاش مصروف سازماندهي و عملياتي شدن 
در  تعادل خوبي  و  اعتماد  گرديد  الزم  فرايندهاي 
پروژه ايجاد شده است و به نظر مي رسد در پوشش 
مديريت كارفرما، امروز نوتاش كارنامه قابل ارايه اي 
دارد. گام نخست و اساسي در هر سايت ساختن 
تيم مناسب ومنسجم است كه در اين زمينه به واسطه 
مواجه  با محدوديت هايي  مانوس سازمان  فرهنگ 
شديم كه با درك متقابلي از نيازها ومحدوديت ها 
در سازمان انعطاف مناسبي به وجود آمد وتيم پروژه 
امروز از نقاط قوت ماست. در بخش اجرا وتجهيز 
كارگاه عمليات اجرايي از اوايل سال 1390 آغازشد. 
تا كنون 35 قرارداد در نوتاش  دراين چهارچوب 
تاكنون  مبادله شده است كه مجموع آن  تنظيم و 
حدود 25 ميليارد تومان است. پروژه 1/200/000 
نفر ساعت عمليات اجرايي بدون حادثه را پشت 
امروز،  تا  كارگاه  تجهيز  بخش  در  گذاشته،  سر 
عمليات ساختماني كمپ مسكوني با ظرفيت 760 
نفر شامل 7 سوله كارگري، 4 ساختمان مهندسي/ 
تكنسيني و تاسيسات جانبي آن به مساحت حدود 
امكانات  اتمام رسيده است و  به  7000 متر مربع 
وتجهيزات الزم براي اقامت 100 نفر نيز فراهم شده 
است چهار سوله به مساحت7200متر مربع جهت 
كابل كشي،  PIPINGنصب، كف سازي،  شاپ 
هكتار  پنج  است،  شده  تابلوگذاري  و  روشنايي 
انبار مسقف تجهيز  انبار روباز و 1800 متر مربع 
و تكميل شده است.جهت تست جوشكاران يك 
همزمان  تست  ظرفيت  با   Welding school
10 جوشكار ساخته وتجهيز شده است.  در بخش 
از  تجهيزات  بخش  در  امروز  تا  اجرايي  عمليات 
مجموع 424 تگ تجهيز6200 تن نصب شده است 
نصب  بخش  اين  فعاليت هاي  )برجسته ترين 
دو تاور T1201 به وزن هركدام 780 تن، نصب 

ده تاور T1301 به وزن 2040 تن در 14 روز و 
اسكله  در  تجهيزات  تن  تخليه و جانمايي 7400 
پروژه مي باشد.( در بخش سيويل وساختمان120 
مترمكعب   18000 خاكبرداري،  مترمكعب  هزار 
در  و  پايپ ركها  و  تجهيزات  سازه هاي  بتن ريزي 
بخش ساختمان 12000 متر مكعب خاك برداري، 
650 تن آرماتور بندي و 2200 متر مكعب بتن ريزي 
از  فلزي  سازه هاي  بخش  در  است.  شده  انجام 
تن  سايت 750  به  شده  ارسال  تن  مجموع 900 
سرعت  با  نصب  عمليات  و  است  شده  نصب 
مناسبي در حال اجرا است.در بخش اجرا پيشرفت 
)تا امروز 32 درصد در بخش سيويل، 38 درصد 
در بخش ساختمان، 22 درصد در بخش تجهيزات 
و 1/5 درصد در بخش سازه هاي فلزي مي باشد.( 
مجموعه اي  با  فراب  خانواده  در  نوتاش  شركت 
از اهداف و بر مبناي استراتژي و راهبري تدوين 
شده اي، تاسيس شده است و به نظر مي رسد بخشي 
از اين چرايي به گواه رشد كمي و كيفي به دست 
آمده در پنج سال گذشته محقق شده است. نوتاش 
پيمانكاري است كه منافع و مصالح پروژه را محور 
تنظيم روابط و اقدامات خود قرار مي دهد و به جاي 
حداكثري كردن منافع خود به عنوان يك شركت، 
پروژه هدف گذاري  منافع  كردن  آن حداكثري  در 
حداكثر  كه  مي گردد  تالش  نوتاش  در  مي گردد. 
شفافيت در توليد و انتقال اطالعات ايجاد شود و 
از روش هاي كالسيك و بازاري موجود در روابط 
بين پيمانكاران و كارفرمايان و جدال هاي مرسوم 
آن دوري مي كنيم. شاه بيت ما در مديريت پروژه 
حداكثر هماهنگي با فراب و نارديس و تالش براي 
كوتاه كردن زمان، كاستن از هزينه ها و حفظ و ارتقا 
كيفيت اجرا مي باشد. اما به عنوان يك همكار نوتاشي 
كه از فراب به اين مجموعه پيوسته ام به نظرم نوعي 
ايده آل گرايي نسبت به نوتاش وجود دارد. چرا  كه 
فراب كارفرماي مجربي است كه تاكنون مجموعه اي 
از پيمانكاران و پيمان ها را مديريت نموده، نارديس 
نيز كارفرماي حرفه اي در حوزه نفت و گاز است 
كه اشراف به مسائل اين حوزه دارد. »ردپاي كارفرما 
بزرگ ترين ردپاست« و »كارفرماي خوب مي تواند 
پيمانكار بد را به درستي هدايت كند« به باورم نكته 
مهمي است. در همين زمينه نقش فراب و نارديس 
به عنوان راهبران پروژه ها كه مديريت و تنظيم روابط 
حياتي  نيز  دارند  به عهده  استراتژي هارا  تدوين  و 
در  ما  براي  مهم  اين سوال  هر حال  به  مي باشد. 
نوتاش وجود دارد كه آيا نوتاش ارزش افزوده اي 

در پروژه ها ايجاد نموده است؟

حميدرضا خادم الفقرا،  مدیر پروژه ایران  ال ان جي

صحن بوستان ذوق بخش و صحبت ياران خوشست
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شركت نوتاش در 
خانواده فراب با 

مجموعه اي از اهداف 
و بر مبناي استراتژي 

و راهبري تدوين 
شده اي، تاسيس 

شده است و به نظر 
مي رسد بخشي از 
اين چرايي به گواه 
رشد كمي و كيفي 

به دست آمده در پنج 
سال گذشته محقق 
شده است. نوتاش 

پيمانكاري است 
كه منافع و مصالح 

پروژه را محور تنظيم 
روابط و اقدامات 

خود قرار مي دهد و 
به جاي حداكثري 
كردن منافع خود 

به عنوان يك شركت، 
در آن حداكثري 

كردن منافع پروژه 
هدف گذاري مي گردد
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اينجانب كورش نظري فعاليت خود را از شركت 
فراب در سال 76 آغاز نمودم و از ابتداي سال 89 نيز 
پس از انتقال به شركت نوتاش، در بخش پشتيباني 

مشغول به ارايه خدمات خود هستم. 
بخش پشتيباني شركت نوتاش وظايف متنوعي را 
در دو بخش حوزه ستادي و نيز پروژه ها بر عهده 

دارد. 
امور  داخلي،  خدمات  انجام  ستادي  بخش  در 
جلسات،  برگزاري  نمايشگاه،  برگزاري  خريد، 
خدمات ارسال و حمل بار به صورت زميني و هوايي 
خريد،  معامالت  كميسيون  در  شركت  دريايي،  و 
انعقاد قرارداد و  حراست و نگهباني دفتر مركزي، 
نظارت بر عملكرد خودروهاي استيجاري و غذاي 

ستاد بر عهده اين مديريت است.
تهيه و آماده سازي ساختمان مركزي نوتاش يكي 
از اقدامات اين بخش بوده است. در شهريور 89 با 

توجه به توسعه شركت، ساختمان مركزي نوتاش 
خريداري شده و به طور كامل بازسازي شد و متعاقبًا 
در مورخ 89/10/6، اولين روز كاري همكاران در اين 

ساختمان رقم خورد. 
همكاران  اسكان  محل  تهيه  پروژه ها  بخش  در 
قرارداد غذاي  انعقاد  و  تهيه آب شرب  پروژه،  در 
همكاران، نظارت بر عملكرد پيمانكاران غذا، خريد 
تجهيزات و وسايل مورد نياز شامل اقالم مصرفي 
پروژه كه در محل انجام مي شود، امور خدمات، انعقاد 
قرارداد و نظارت بر عملكرد خودروهاي استيجاري 
و نظارت بر عملكرد انبار مصرفي حائز اهميت است. 
همچنين وظيفه خريد تجهيزات و اقالمي از پروژه 
كه قاعدتا بايد توسط بازرگاني انجام شود، نيز توسط 
شامل  بخش  اين  مي پذيرد.  انجام  پشتيباني  بخش 
خريد تجهيزات فني مربوط به تجهيز كارگاه است. 
همچنين در برخي از پروژه هاي شركت كه قرارداد 

شامل  نصب  و  ساختمان  بخش  بر  عالوه  پروژه، 
تامين برخي از تجهيزات است، نيز بخش پشتيباني با 
همكاري مديريت مهندسي وظيفه تامين را بر عهده 

دارد.
از جمله ديگر فعاليت هاي اين بخش پشتيباني، 
مديريت اموال فراب و نوتاش در پروژه ها، تعمير 
و نگهداري ماشين آالت شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب و همچنين جداسازي انبار مصرفي و 

سرمايه اي از انبار اقالم طرح است.
در  پشتيباني  همكاران  كه  است  ذكر  به  الزم 
پروژه ها عالوه بر موارد اشاره شده مسائل مربوط 
به امور اداري، قراردادها، امور مالي و تنخواه را نيز 
به عهده دارند. فكر مي كنم نقش پشتيباني در پروژه 
به معناي واقعي يك كار سخت و تالش شبانه روزي 
است كه جا دارد از همكاراني كه در پروژه ها فعاليت 

مي نمايند تشكر و قدرداني نمايم.

در  را  خود  كار  طرح  اين  در  نوتاش  شركت 
سه  ذخيره  مخزن  دستگاه  سه  احداث  بخش 
آغاز   EPC به صورت  گازوئيل  ليتري  ميليون 
نمود و همزمان با پيشرفت كار در اين بخش با 
واگذاري ديگر بخش هاي نيروگاه از جمله سيويل 
واحد  دو  راه اندازي  پيش  و  نصب  نيروگاه،  كل 
گازي و نصب و راه اندازي بخش BOP نيروگاه 
است  مفتخر  اكنون  هم  و  داد  ادامه  را  خود  كار 
به شبكه  اتصال  بهره برداري تجاري و  به مرحله 
برق كشوري نزديك است كه اين نتيجه حاصل 
نمي شد مگر با مديريت و راهنمايي شركت مادر 

)فراب( و نيز دلسوزي و تالش پرسنل خدوم و 
زحمتكش شركت نوتاش كه با دانش و تخصص 
فني خود كه در كنار ديگر عوامل درگير در اين 
هموار  شركت  اهداف  پيشبرد  براي  را  راه  طرح 
طبيعي  نشيب  و  فراز  پر  راه  اين  در  مي كردند. 
است كه شركت فراب بدليل نوع قرارداد خود با 
سازمان توسعه برق كه از نوع BOO بود و جهت 
دستيابي به توجيه اقتصادي بيشتر سرمايه گذاري 
خود، چشم اندازي زود بازده جهت بهره برداري 
از اين طرح داشته باشد و بالطبع فشار بيشتري بر 
اين طرح بود كه  روي عوامل و دست اندركاران 

شركت نوتاش و عوامل درگير در اين طرح نيز 
از اين قاعده مستثني نبودند. ولي خدا را سپاس 
مي گويم كه خستگي تمام آن مشكالت با شيريني 
به  گازي  واحد  دو  رسيدن  ثمر  به  و  راه اندازي 
عوامل  همياري  و  اتحاد  و  شد  سپرده  فراموشي 
تيم طرح كه كارفرما و مشاور و پيمانكار را شامل 
مي شد برگ زريني را براي گروه فراب رقم زد كه 
نوتاش نيز جزئي از اين خانواده بزرگ مي باشد. 

به كليه خانواده بزرگ  را  افتخار  اين  پايان  در 
فراب تبريك عرض نموده و از ايزد منان سربلندي 

اين مرز و بوم را آرزومندم.

كورش نظري، ریيس بخش تداركات و پشتيباني نوتاش

احسان قناطير، سرپرست كارگاه نيروگاه شيركوه یزد

حضور پشتيباني در ستاد و پروژه ها

پروژه نيروگاه يزد؛نوتاش در كنار فراب
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در اين راه پر فراز و 
نشيب طبيعي است 
كه شركت فراب 
بدليل نوع قرارداد 
خود با سازمان 
توسعه برق كه از 
نوع BOO بود و 
جهت دستيابي به 
توجيه اقتصادي 
بيشتر سرمايه گذاري 
خود، چشم اندازي 
زود بازده جهت 
بهره برداري از 
اين طرح داشته 
باشد و بالطبع 
فشار بيشتري 
بر روي عوامل و 
دست اندركاران اين 
طرح بود كه شركت 
نوتاش و عوامل 
درگير در اين طرح 
نيز از اين قاعده 
مستثني نبودند
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برترين دارايي هر سازمان نيروي انساني متخصص 
مزيت  مهم ترين  به عنوان  كه  مي باشد  دانش مدار  و 
رقابتي محسوب مي گردد. ارايه خدمات متفاوت و با 
كيفيت، كاهش هزينه ها، خالقيت و نوآوري و افزايش 
رقابت پذيري، از مزاياي وجود منابع انساني كارآمد 
و دانش مدار است. جمع همكاران خانواده شركت 
ميانگين سني  )با  نفر  نوتاش، در حال حاضر 548 
39 سال( مي باشد كه 61 نفر در دفترمركزي )44 نفر 
كادر مديريتي و كارشناسي، 3 نفر تكنيسين و 14 نفر 
ساير( و 487 نفر در كارگاه ها )189 نفر كادر مديريتي 
و كارشناسي، 52 نفر تكنسين، 104 نفر سايرعوامل 
اجرايي، 69 نفر كادر پشتيباني كارگاه و 73 نفر خدمات 

و حفاظت فيزيكي( مشغول به كار هستند.
دانش، تجربه، مهارت و تعهد كاركنان در كنار 
روابط مناسب آنان با يكديگر و با افراد خارج از 
توجهي  قابل  رقابتي  مزيت  ايجاد  باعث  سازمان، 
تحصيالت  سطح  است.  گرديده  شركت  براي 

همكاران به شرح نمودار اول مي باشد.
متناسب  كار  نيروي  انتخاب  نوتاش،  در شركت 
و  حفظ  مسووليت،  حس   ايجاد  محوله،  شغل  با 
نگهداشت، ايجاد زمينه پيشرفت و سرانجام توجه به 
آموزش، از اولويت برخوردار بوده و همواره سعي 
شده در كنار اين موارد لزوم دستيابي به چابكي خاص 
شركت هاي پيمانكار ساختمان و نصب، مد نظر قرار 

گيرد. در اين رابطه اقدامات زير انجام پذيرفته اند.
- 1403 نفر ساعت دوره آموزشي در سال 90 
برگزار شده است كه از اين ميزان، 903 نفر ساعت 
سهم دفتر مركزي و 500 نفر ساعت سهم كارگاه ها 
مي باشد و اين آمار در نه ماهه اول سال جاري 650 
نفر   125 كارگاه  و   525 )دفترمركزي  ساعت  نفر 

ساعت( بوده است.
- سرعت عمل در تامين نيروي انساني مورد نياز هر 
پروژه از نقاط قوت شركت نوتاش مي باشد. در سال 
جاري همكاراني كه تاكنون به جمع خانواده نوتاش 

اضافه شده اند 141 نفر به شرح نمودار زير مي باشد.
و  نوتاش  شركت  ماموريت  به  عنايت  با   -  
هر  فعاليت   حجم  كاهش  و  افزايش  با  متناسب 
پروژه، بحث افزايش، كاهش و جابه جايي نيروي 
انساني در پروژه هاي مختلف موضوعي حساس 
تخصص  از  اطالعاتي  بانك  اين رو  از  مي باشد. 
و مهارت همكاران تهيه گرديده است كه امكان 
بهره مندي بهتر از خدمات همكاران در پروژه هاي 
جابه جايي  بر  عالوه  مي سازد.  ميسر  را  مختلف 
بلندمدت همكاران در كارگاه ها، بعضًا از خدمات 

در  )ماموريتي(  كوتاه مدت  به صورت  همكاران 
ساير كارگاه ها نيز استفاده مي گردد. در اين ارتباط، 
از ابتداي سال جاري تاكنون 132 نفر از همكاران 
به ميزان 1123 روز خدمات به ساير پروژه ارايه 
نموده اند و همچنين 80 نفر از همكاران در بين 

پروژه ها جابه جايي بلندمدت داشته اند. 
شده  باعث  كه  عواملي  مهم ترين  از  يكي 

جوان  عليرغم  نوتاش  شركت 
حوزه هاي  در  بتواند  بودن 
عملكرد  نفتي  و  حرارتي  آبي، 
است  اين  باشد  داشته  مطلوبي 
و  فراب  شركت  حمايت  كه 
هسته اوليه نيروهاي متخصص 
فرابي در تبديل اين شركت، به 
يك سازمان حرفه اي در حوزه 
خصوصًا  نصب،  و  ساختمان 

نيروگاههاي برق-آبي نقش بسزائي ايفا نموده است.
جا دارد كه در فرصت پيش آمده مراتب سپاس 
و قدرداني خود را از كليه همكاران كه صميمانه 
و خالصانه تمامي سعي خود را در جهت بهبود و 
رشد روز افزون نوتاش و به تبع آن افتخار آفريني 
براي خانواده بزرگ گروه فراب به كار مي گيرند، 

ابراز نمايم.

ابراهيم نيكویي، مدیر منابع انساني

منابع انساني،  برترين دارايي سازمان
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يكي از مهم ترين 
عواملي كه باعث 

شده شركت نوتاش 
عليرغم جوان بودن 
بتواند در حوزه هاي 

آبي، حرارتي و نفتي 
عملكرد مطلوبي 
داشته باشد اين 
است كه حمايت 
شركت فراب و 

هسته اوليه نيروهاي 
متخصص فرابي در 

تبديل اين شركت، به 
يك سازمان حرفه اي 

در حوزه ساختمان 
و نصب، خصوصاً 

نيروگاههاي برق-آبي 
نقش بسزائي ايفا 

نموده است
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رشته  التحصيل  فارغ  و  فروردين 1352  متولد 
در  مي باشم.   1376 سال  در  صنعتي  مديريت 
در  همكاران  مجموعه  به   1379 سال  فروردين 
شده  تمام  بهاي  بخش  در  فراب  مالي  معاونت 
)حسابداري پيمان( پيوستم. پس از 2 سال فعاليت 
در بخش ستادي به بخش مالي طرح هاي به ترتيب 
كارون يك، كرخه و كارون 3 منتقل و در سال 85 
پس از تشكيل معاونت نيروگاه هاي آبي مسئوليت 
به  را  آبي  نيروگاه هاي  قراردادهاي  و  مالي  بخش 
عهده داشتم. پس از به ثبت رسيدن شركت نوتاش 
با سمت مدير مالي و اداري مسئوليت كارهاي مالي، 
اداري و پشتيباني و قراردادهاي شركت را به عهده 
داشتم. پس از شروع به كار در نوتاش بالفاصله 
شركت،  روشهاي  كردن  سيستماتيك  جهت  در 
كليه سيستم هاي مالي اعم از حسابداري، حقوق 
و  انبار  و حسابداري  ثابت  دارايي  و  دستمزد  و 
ديگر  بخش  در  شد.  راه اندازي  و  نصب   ACF
اوليه  نامه  آيين  معامالت،  نامه  آيين  كليه مسائل 
خاص كارگاه ها و مسائل مربوط به نيروي انساني 
نيز با كمك و همكاري آقاي بختياري، خانم علي 

ميرزايي و آقاي قدسي فر تدوين گرديد.

بسيار  انرژي  شركت  يك  راه اندازي  في الواقع 
نيمه  در  مي گيرد.  دهنده  تشكيل  تيم  از  مضاعفي 
دوم سال 87 همزمان با آغاز شكل گيري نوتاش 
فعاليت هاي اجرايي به سرعت وارد نوتاش گرديد. 
نبود امكانات و دستورالعمل ها و سيستم هاي مدون 
فني و اجرايي و مالي و اداري و مشخص نبودن 
تعاريف روابط بين نوتاش و فراب و بسياري از 
تشكيل  تيم  اعضاي  ديگر،  مشكالت  و  مسائل 
دهنده را كه شامل آقايان مجتبي واحدي، مصطفي 
شاه ركني، سيد عليرضا كرمعلي ناظر و اينجانب 
بودند را بسيار در مخمصه قرار داده بود، اگرچه 
حمايتهاي بي دريغ آقاي مهندس حاج رسولي ها، 
آقاي مهندس لطفي، آقاي صادقي، آقاي ناجي مقدم، 
آقاي طهماسبي، خانم علي ميرزايي، آقاي بختيار، 
آقاي مسعود نظري و بسياري از بزرگواران ديگر كه 
نام شان ذكر نشده است و پشتوانه اي براي نوتاش 
بودند را نبايد ناديده گرفت و جاي تقدير و تشكر 

دارد.
پس از شكل گرفتن اوليه نوتاش، پروژه هاي 
يزد  و  آباد  اسالم  مخازن  گتوند،   ،4 كارون 
اجرايي  عمليات  كه  بودند  قراردادهايي  اولين 

آن  از  بعد  در سال  و  واگذار شد  نوتاش  به  آن 
نوتاش  به  ديگري  از  پس  يكي  قراردادها  نيز 
قراردادها  حجم  اين  اجراي  مي گرديد.  واگذار 
كاري  كوچك  گروه هاي  پوشش  در  مي بايست 
يعني  اين  و  مي شد  انجام  اماني  صورت  به  ويا 
جذب نيروي كارآمد بسيار زياد در مدت كم كه 
واقعًا مشكالت روزافزوني را براي سيستم اداري 
و قراردادي و اجرايي در پي داشت ولي با انگيزه 
كمترين  با  آنها  همه  بود  نوتاش  در  كه  فراواني 

نيروهاي ستادي به بهترين وجه پيش مي رفت. 
با بزرگ شدن شركت  نيمه دوم سال 89  در 
مديريت مالي و اداري از هم تفكيك شده و به 
سه مديريت مجزا شامل مديريت مالي، مديريت 
در  و  گرديد  تقسيم  اداري  مديريت  پشتيباني، 
ابتداي سال 90 نيز مديريت مالي و قراردادها نيز 
مجزا شد، و به مديريت مالي و بخش قراردادها 
دو  هر  حاضر  حال  در  البته  كه  گرديد  تبديل 

توسط يك مديريت اداره مي شود. 
با ديگر  نوتاش  مالي  كار در مديريت  وظايف 
متفاوت  كمي  فراب  گروه  مجموعه  شركت هاي 
است يعني اينكه در فراب و نارديس همكاران به 

علي شهالیي- مدیر مالي

مديريت مالي نوتاش و حضور گسترده در پروژه ها

ش
وتا

ه ن
ند

رو
پ

پس از شكل گرفتن 
اوليه نوتاش، 
پروژه هاي كارون 4، 
گتوند، مخازن اسالم 
آباد و يزد اولين 
قراردادهايي بودند 
كه عمليات اجرايي 
آن به نوتاش واگذار 
شد و در سال بعد 
از آن نيز قراردادها 
يكي پس از ديگري 
به نوتاش واگذار 
مي گرديد. اجراي 
اين حجم قراردادها 
مي بايست در 
پوشش گروه هاي 
كوچك كاري ويا 
به صورت اماني 
انجام مي شد و 
اين يعني جذب 
نيروي كارآمد بسيار 
زياد در مدت كم 
كه واقعاً مشكالت 
روزافزوني را براي 
سيستم اداري و 
قراردادي و اجرايي 
در پي داشت ولي با 
انگيزه فراواني كه در 
نوتاش بود همه آنها 
با كمترين نيروهاي 
ستادي به بهترين 
وجه پيش مي رفت
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"در ميان عميق ترين تاريكي ها
به دو چشم غمگيني مي انديشم

و به پنجه هايي كه
خاك، خاك مهربان آن را مي پوشاند."

از  بود.  معمولي  انسان  يك  حسن خاني  امير 
تا  صبح  كه  آدم هايي  جنس  از  خودمان.  جنس 
شب خيلي از آنها را مي بينيم. با دغدغه هايي مثل 
خيلي هاي ديگر. نه مي خواست دنيا را عوض كند 
نه مي خواست كارهاي خارق العاده ديگري بكند. 

ولي حتماً مي خواست زندگي كند. 
دم  تا  بود. حتي  شوخ طبع و خندان و سرحال 
آخر. آخرين بار كه ديدمش حدود 10 روز قبل از 
فوتش بود. با تعدادي از همكاران شركت به عيادتش 
رفتيم. چند روزي بود كه صدايش هم ديگر گرفته 
شده بود و به سختي حرف مي زد اما همچنان شوخ 
تمام  با  كند.  مجلس گرداني  مي كرد  سعي  و  بود 

وجود سعي مي كرد جمع را بخنداند، هر چند ما 
همگي مي دانستيم به زودي او را از دست مي دهيم. 
مي دانستيم او به زودي مي رود و فقط خاطرات خوش 

خندگي هايش برايمان مي ماند.

"اگر تند بادي برآيد زگنج
به خاك افكند نارسيده ترنج

ستمگاره گر خوانيمش، ار دادگر؟ 
هنرمند گوييمش، ار بي هنر؟ 

اگر مرگ دادست، بيداد چيست؟ 
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟ 

از اين راز جان تو آگاه نيست
بدين پرده اندر تو را راه نيست

همه تا در آز رفته فراز
به كس بر نشد اين در راز باز
به رفتن مگر بهتر آيدت جاي

چو آرام گيري به ديگر سراي"
به شخصه فكر مي كنم از درگذشت دوستان و 
نزديكان تنها چيزي كه برايمان مي ماند تذكر است. 

يادآوري اين نكته كه، هان آگاه باش به رفتن. 
يادش گرامي.

به ياد همكار درگذشته مان، زنده ياد امير حسن خاني
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شوخ طبع و خندان و 
سرحال بود. حتي تا 
دم آخر. آخرين بار 
كه ديدمش حدود 

10 روز قبل از فوتش 
بود. با تعدادي از 
همكاران شركت 

به عيادتش رفتيم. 
چند روزي بود كه 

صدايش هم ديگر 
گرفته شده بود و به 
سختي حرف مي زد 

اما همچنان شوخ 
بود و سعي مي كرد 
مجلس گرداني كند. 
با تمام وجود سعي 

مي كرد جمع را 
بخنداند، هر چند ما 
همگي مي دانستيم 

به زودي او را از دست 
مي دهيم

عنوان كارشناس مالي و قراردادها در اجرايي مستقر 
بوده و بخشي از وظايف مالي را در اجرايي انجام 
ميدهند ولي در نوتاش هر كارشناس مسئوليت كل 
ثبت  كنترل و  از رسيدگي و  اعم  پروژه  كار يك 
تنخواه ها، صورت وضعيت ها و... را به عهده داشته 
و توسط تيم ديگري صرفاً مميزي مي شود كه در 
حال حاضر اين كار توسط رئيس بخش پيمان و 
مالي و مدير مالي صورت مي پذيرد و تمامي وظايف 
ديگر مالي نيز مانند تهيه و تكميل ارزش افزوده كه 
هر سه ماه يكبارانجام مي شود، اعالم خريدهاي سه 
.. به  ماهه به دارايي، تهيه   صورت هاي مالي و. 
گونه اي مديريت مي شود كه همه همكاران مالي در 
كنار وظايف اصلي خود به صورت گردشي تجربه 
كرده و با همكاري يكديگر به سرانجام مي رسانند. 
اسناد  تهيه  نيز كه وظيفه  قرارداد ها  در بخش 
مناقصه، برآورد قيمت، انعقاد قرارداد، مذاكره با 
كارفرمايان و پيمانكاران، رسيدگي به مسائل كليم 
)هر دو بخش مالي و قراردادي( و. .. نيز وضعيت 
به همين گونه است و همكاران در تمامي موارد با 

يكديگر همكاري متقابل دارند.
اسامي همكاران مديريت مالي بدين شرح مي باشد:

1- آقاي مازيار خالدي مسئول دفتر و همزمان 
بايگاني اسناد مالي و برخي  مسئوليت كار امور 

كارهاي بانكي را به عهده دارند.
مسئوليت  راد  عبدالحسيني  مهناز  خانم   -2
دوبخش حسابداري پيمان و حسابداري مالي را 

همزمان به عهده دارند.

كارشناس  منفرد  رضا  محمود  آقاي   -3
پروژه هاي كارون 4، پارسيان، NGL خارگ، ستاره 

خليج فارس، سنگتوده 2، توسعه مسجد سليمان. 
4- آقاي احمد حيدري كارشناس پروژه هاي 
كارشناس  همزمان  و  شهريار  سيمره،  گتوند، 

حسابداري انبار و دارايي ثابت.
پروژه هاي  كارشناس  مهاجر  ناصر  آقاي   -.5
خريدهاي  و  ستاد  تنخواه هاي  بيشه،  سياه  يزد، 
و  نوتاش  بين  مغايرت  رفع  مسئول  و  پشتيباني 

سرمايه گذاري كاركنان.
6- خانم مريم باقرزاده كارشناس طرح هاي ايران 
ال ان جي و كيش و مسئول رفع مغايرت بين نوتاش 

و نارديس.
7- آقاي سيد محمد جواد طباطبايي كارشناس 
پروژه 22-24 و مسئول رفع مغايرت فراب و نوتاش.

كارشناس  تهراني  شهريور  شبنم  خانم   -8
حقوق و دستمزد.

9- آقاي مهدي مشيريان دزفوليان كارشناس 
خزانه داري و مسئول پيگيري  مسائل مالياتي.

اسامي همكاران بخش قراردادها:
1- آقاي مسعود تنباكوساز   2- خانم شيما شهاب    
قراردادي،  قيمت هاي  برآورد  مسئوليت  دو  هر  كه 

مذاكرات، انعقاد قرارداد و. .. را به عهده دارند. 
قراردادها  و  مالي  از  كه  همكاراني  اسامي 

تاكنون مستعفي گرديده اند:
1- آقاي سعيد حمزه رئيس بخش حسابداري مالي 
2- آقاي اسماعيل كوثري كارشناس پيمان  3- خانم 
حميده عال توكلي مسئول دفتر  4-  خانم ندا كريم 
خان سراجي كارشناس حقوق و دستمزد 5-آقاي 

جمال جانزاده رييس بخش قراردادها
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دراين مطالعه با 
استفاده از روابط 
وسترگارد به 
دنبال اثبات رابطه 
بين شعاع تاير و 
ضخامت روسازي 
صلب مي باشيم. 
پس از اثبات وجود 
رابطه، انواع روابط 
ممكن موجود اعم 
از خطي، درجه 2، 
درجه 3، لگاريتمي 
و... را به دست آورده 
بهترين آن ها را 
انتخاب مي نماييم

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

رضوان
مدبر *

در طراحي يك روس��ازي صلب مي باي��د پارامترهاي متعددي را مدنظر قرار 
داد از جمله خصوصيات فيزيكي روس��ازي، مشخصات اليه هاي زيرين خاك، 
مش��خصات بارگذاري، ترافيك و شرايط آب و هوايي منطقه. در اين تحقيق به 
بررس��ي اثر خصوصيات تاير و نوع بارگذاري بر ضخامت روسازي هاي صلب 

پرداخته شده است.
وس��ترگارد روابطي را براي به دست آوردن نيروهاي داخلي و تغييرمكان هاي 
روس��ازي صل��ب مطرح نموده اس��ت. توجه به اي��ن روابط نش��ان مي دهد كه 
ميزان حداكثر بار وارد از تاير به روس��ازي رابطه مس��تقيمي با ميزان تنش ها و 
تغييرمكان هاي حاصل از بارگذاري روي روس��ازي صلب دارد. همچنين سطح 
تماس بين تاير و روسازي كه خود تابعي از حداكثر بار قابل تحمل توسط تاير 
و فش��ار باد داخل تاير مي باش��د نيز نقش مهمي در روابط مذكور ايفا مي نمايد. 
بنابراين خصوصيات هر تاير از جمله حداكثر بار قابل تحمل آن و ميزان فش��ار 
باد داخلي رابطه مهمي با مشخصات صفحه بتني مورد استفاده در روسازي پيدا 
مي كند. هر چند در نگاه اول به نظر مي  رس��د ش��عاع يك تاير نقشي در تنش ها 
و كرنش هاي حاصله در روس��ازي ندارد ولي بررسي محصوالت كارخانه هاي 
مختلف الستيك سازي نشان مي دهد با بزرگ شدن ابعاد الستيك، ميزان بار وارده 
بر آن نيز افزايش مي يابد. همچنين تايرهاي بزرگتر ضخامت هاي بيشتري داشته، 
باد داخل الس��تيك بيش��تري را تحمل مي نمايند. بنابراين عماًل با افزايش شعاع 
تاير ميزان بار حداكثر و فشار داخلي آن نيز افزايش يافته  و تنش و كرنش ها نيز 
افزايش مي يابد. اثبات درستي اين رابطه به تحقيق و بررسي بيشتري نياز دارد كه 

در اين تحقيق به دنبال آن خواهيم بود. 
دراين مطالعه با اس��تفاده از روابط وسترگارد به دنبال اثبات رابطه بين شعاع 
تاير و ضخامت روسازي صلب مي باشيم. پس از اثبات وجود رابطه، انواع روابط 
ممكن موجود اعم از خطي، درجه 2، درجه 3، لگاريتمي و... را به دس��ت آورده 

بهترين آن ها را انتخاب مي نماييم.

جمع آوري اطالعات 
درابت��داي اي��ن تحقي��ق، با جم��ع آوري اطالع��ات محص��والت مختلف 
كارخانه هاي الستيك سازي بانك اطالعاتي جامعي در مورد خصوصيات تايرها 
گردآوري شده است. اطالعات مربوط به 5 سازنده بين المللي الستيك از جمله 
Michelin، Goodyear، Yokohama و. .. مورد مطالعه قرار گرفته است. 
تعداد داده هاي مورد اس��تفاده 760 تاير تكي بوده است. در بررسي محصوالت 
كارخانه هاي مختلف تايرهاي با قطر كمتر از 800 ميليمتر كه در وس��ايل نقليه 

معمولي متداول تر است مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از جمع  آوري اطالعات مربوط به هندسه و بارگذاري تايرهاي مختلف، 
اولين گام در طراحي روسازي صلب به دست آوردن سطح تماس بين الستيك و 
سطح روسازي مي باشد. بار وارده از الستيك به روسازي به صورت يكنواخت 
بر روي س��طح تماس تقس��يم مي گردد و اندازه س��طح تماس بستگي به فشار 

تماسي دارد.

تحليل آماري
وس��ترگارد در س��ال 1926 فرمولهايي جهت محاس��به تنش و تغييرش��كل 
براي بارگذاري در روس��ازي داده اس��ت. با توجه به اي��ن روابط مي توان تنش 
 ،a ش��عاع س��طح تماس ،P و تغيير مكان را به صورت توابعي از ميزان بار وارده
ضخامت روسازي h، ضريب عكس العمل خاك k، ضريب پواسن بتن n، مدول 

االستيسيته بتن E و شعاع سفتي نسبي l دانست. 
همانگونه كه قباًل نيز بيان شد خصوصيات هر تاير از جمله حداكثر بار قابل 
تحمل آن و ميزان فشار باد داخلي رابطه مهمي با مشخصات صفحه بتني مورد 

        تعيين رابطه بين                    
وسيله نقليه و ضخامت روسازي هاي صلب

شعاع چرخ

هدف از اين تحقيق ارايه رابطه قابل اطمينان 
جهت به دست آوردن ضخامت روسازي صلب 
تاير مي باشد. در طراحي  از روي مشخصات 
روسازي هاي صلب، پارامترهايي از تاير نظير 
شعاع  و  چرخ  باد  فشار  وارده،  بار  حداكثر 
شعاع  هرچند  مي باشد.  موثر  تماس  سطح 
روسازي  بر  تأثيري  ظاهري  به صورت  چرخ 

ندارد ولي معموالً با افزايش آن ميزان بار قابل 
افزايش  چرخ  باد  فشار  و  تاير  توسط  تحمل 
يافته كه خود باعث افزايش تنش و كرنش در 
نمودن  متمركز  منظور  به  مي گردد.  روسازي 
مجموع اثرات تاير در يک شاخص، از پارامتر 
شعاع استفاده شده و به بررسي ارتباط آن 
شده  است.  پرداخته  روسازي  ضخامت  با 

ابتدا جامعه آماري مناسبي از انواع توليدات 
از  پس  و  شده  تهيه  آن  مشخصات  و  تاير 
آن، وجود رابطه  بين شعاع چرخ و ضخامت 
روسازي بررسي شده است. پس از اطمينان 
از وجود اين رابطه، با استفاده از رگرسيون 
انواع روابط ممكن بين شعاع چرخ و ضخامت 

روسازي ارايه گرديده  است.
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نتايج ارايه شده در 
اين تحقيق براي 
دال هاي معمول با 
ضخامت كمتر از 
300 ميلي متر و 

تايرهاي متداول تكي 
با قطر كمتر از 800 

ميلي متر ارايه شده اند. 
همچنين فرضيات 

روش وسترگارد 
نيز در اينجا صادق 

مي باشند. در صورت 
نقض هركدام از اين 

شرايط نتايج اين 
تحقيق معتبر نبوده 
و نياز به مطالعات 

ديگري مي باشد
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ند
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 و 

ني
ف اس��تفاده در روسازي پيدا مي كند. با افزايش شعاع تاير ميزان بار حداكثر و فشار 

داخل��ي آن نيز افزايش يافته  و تنش و كرنش ه��ا نيز افزايش مي يابد. با توجه به 
مجموع اين عوامل مي توان با استفاده از تحليل هاي آماري تنش و تغييرمكان را 

به صورت تابعي از شعاع چرخ و رابطه روسازي بيان نمود.
در اي��ن پ��روژه به ط��ور كلي به بررس��ي مقادي��ر تنش و تغييرم��كان براي 
الس��تيك هاي تكي پرداخته شده است، در هر مورد نيز 5 ضخامت مختلف براي 
دال بتني انتخاب ش��ده كه عبارتند از 100، 150، 200، 250 و 300 ميليمتر. در 
مجموع 3 حالت  )جدول 1( در بررس��ي تنش ها و تغييرمكان ها مورد نظر قرار 

گرفته است. 

جدول1-حالتهايمختلفتحلیليموردبحث

مش��خصات بتن و خاك مورد اس��تفاده در پروژه بدين ش��رح است: مدول 
 ،2400 )kg/m3(  :280000، وزن مخصوص بتن )kg/cm2(  :االستيسيته بتن

.4120000 )kg/m3(  :ضريب پواسون بتن: 0.15، مدول سابگريد خاك
با اس��تفاده از روابط وسترگارد براي تايرهاي با قطرهاي مختلف، نسبت بين 
ضخامت روس��ازي و ش��عاع تاير به دست آمده اس��ت. اين نتايج براي تايرهاي 
تكي بر روي دال بتني 200 ميليمتري در حالت 1 تحليل )تاير در گوش��ه دال( 
در تصوير 1 نش��ان داده شده اس��ت. همانگونه كه از نمودارها مشاهده مي گردد 
با افزايش شعاع تاير به طور كلي ميزان تنش ها و تغيير مكان ها نيز افزايش يافته 
اس��ت. هر چند اين افزايش در كل طول نمودار يكس��ان نيست ولي روند كلي 

افزايش قابل مالحظه است. 

  

شکل1-نتایجتنشوتغییرمکانوسترگاردبرايحالتاولتحلیلدردال200میليمتر

با استفاده از تحليل آماري به كمك نرم افزار  SPSSابتدا انواع روابط ممكن 

بين نسبت شعاع چرخ به ضخامت روسازي )r/h( و تنش و تغييرمكان حداكثر 
در روس��ازي بيان ش��ده اس��ت. )نتايج براي حالت تحليلي 1 در جدول 2 آمده 
است.( سپس با استفاده از انواع تست هاي آماري بهترين روابط كه روابط خطي 

و تواني بوده اند تعيين گرديده است )جدول 3(.

نتيجه گيري
1- بين ش��عاع چرخ و ضخامت روسازي صلب رابطه مستقيمي وجود دارد. 
البته اين رابطه مستقل از ميزان مجاز تنش  يا تغييرمكان در صفحه بتني نبوده و 

بايد نقش اين دو پارامتر را در رابطه لحاظ نمود.
2- انواع روابط خطي، درجه 2، درجه 3، لگاريتمي، تواني و نمايي براي بيان 
رابطه بين ش��عاع چرخ، ضخامت روسازي و ميزان تنش و تغييرمكان دال ارايه 

شده است.
3- از ميان روابط ارايه ش��ده روابط تواني و خطي برازندگي بهتري داشته 

كه اس��تفاده از آن ها توصيه مي گردد.
4-نتايج ارايه شده در اين تحقيق براي دال هاي معمول با ضخامت كمتر از 300 
ميلي متر و تايرهاي متداول تكي با قطر كمتر از 800 ميلي متر ارايه شده اند. همچنين 
فرضيات روش وسترگارد نيز در اينجا صادق مي باشند. در صورت نقض هركدام از 

اين شرايط نتايج اين تحقيق معتبر نبوده و نياز به مطالعات ديگري مي باشد.

جدول2-انواعرگرسیونانجامشدهبینr/hوتنشوr/hوتغییرمکان

جدول3-روابطخطيوتوانيبینrوhدرحاالتمختلفبرايتایرهايتکي

منابعدردفترنشریهموجوداست
*کارشناسسیویلشرکتناردیس

حالتمحلقرارگیريتایرنسبتبهدال

1گوشه

2لبه

3وسط
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تسهيالت  ايمنی 
سايت در مراحل 
آغازين پروژه  زمان 
زيادی از مالكان و 
كارفرمايان پروژه 
می گيرد. DFCS در 
حقيقت ايجاد تغيير 
به صورت عملی و 
علمی در طراحی 
تخصصی می باشد. 
DFCS  به عنوان 

يك طرح مدبرانه 
ساختمان سازی 
و ايمنی در پروژه 
با حذف يا كاهش 
ريسك تعريف 
می شود.كه اين 
ريسك ها معموال 
برای كارگران 
ساختمانی و 
مهندسان عمران 
كامال مشخص است 
و كليه كارشناسان 
را به اين سمت 
سوق مي دهد كه 
طراح پروسه با يد 
اطمينان حاصل كند 
كه طرح كاربردی 
و از نظر مالی به 
صرفه است

ت
ري

دي
ه م

قال
م

 رضا 
ملكي*

طراحی در جهت ايمنی ساخت )DFCS( چيست؟  
تسهيالت  ايمنی سايت در مراحل آغازين پروژه  زمان زيادی از مالكان و كارفرمايان 
پروژه می گيرد. DFCS در حقيقت ايجاد تغيير به صورت عملی و علمی در طراحی 
تخصصی می باش��د. DFCS  به عنوان يك طرح مدبرانه ساختمان س��ازی و ايمنی 
در پروژه با حذف يا كاهش ريس��ك تعريف می شود.كه اين ريسك ها معموال برای 
كارگران ساختمانی و مهندسان عمران كامال مشخص است و كليه كارشناسان را به 
اين سمت سوق مي دهد كه طراح پروسه با يد اطمينان حاصل كند كه طرح كاربردی 
و از نظر مالی به صرفه اس��ت. طراحی ايمن ديد ما را در زمينه شناس��ايی جنبه های 
ايمن��ی پروژه و اخذ تصميمات در جهت ايمنی كارگران بهبود بخش��يده و يكی از 
نتايج آن ايجاد ايمنی پايدار در ساختمان های در دست ساخت می باشد. DFCS  بر 
چگونگی بوجود آوردن متد های ايمنی ساختمان سازی تمركز نمی كند، بلكه متدهای 
ايمنی را جهت اجرا بررسی و پيشنهاد می دهد. به طور مثال بر چگونگی استفاده از 
سيستم های ايمنی كار در ارتفاع متمركز نمی شود بلكه تصميمات موثری را در جهت 
استفاده بهينه آنها در نظر می گيرد، يا  DFCSبر چگونگی داربست بندی و طراحی 
آن متمركز نمی شود بلكه راهكارهای مناسبی در جهت موقعيت و نوع داربست مورد 

نياز ارايه می دهد.

چرا بايد از DFCS بهره جست؟
حوادث ناشی از كار ساليانه خسارات زيادی را بر هر كشوری تحميل می كند در 

كشور های در حال توسعه  هزينه های ناشی از حوادث كار درحدود 10-5 درصد سود 
هر كارخانه می باشد و هزينه ای كه جامعه به طور مستقيم و غير مستقيم در قبال حوادث 
می پردازد، در حدود 2تا 3 درصد از توليد ناخالص ملی است. اين ميزان در حدود رشد 
اقتصادی يك ساله در كشورهای در حال توسعه است. ) كوهپايی و همكاران، 1385(

در6 ماهه نخس��ت  س��ال 87 در كشورمان 67 كارگر فوت كرده اند در اين مدت 
10677 نفر كارگر دچار حادثه ناش��ی از كار ش��ده اند كه افزاي��ش 14 در صدی را 
نس��بت به س��ال 86 در دوره مشابه نش��ان می دهد، طبق آمار به دست آمده حوادث 
بخش پيمانكاران عمرانی 24/25 در صد كل حوادث می باش��د. )وزارت كار و امور 

اجتماعی1387 ( 
طبق بررسی وتحقيقات به عمل آمده مشخص گرديد كه 30 درصد حوادث در 
بخش ساختمان سازی است كه از اين مقدار 16 درصد منجر به فوت می شود. طی آمار 
موجود با فوت هر كارگر 7500 روز كاری از بين می رود و آثار حوادث ناشی از كار 
تا 3 نسل آينده اثرگذار می باشد.آيا يكی از وظايف اخالقی و حرفه ای مهندسين طراح 

ايمنی كارگران پروژه  نمی باشد؟ )آمار تامين اجتماعی 1387(
ما درد و اندوه زنان و كودكانی را هر روز در رسانه های كشور يا در محيط زندگيمان 
به دليل از دست دادن عزيزان شان در اثر حوادث ناشی از كار شاهديم. حال وقت آن 
نرس��يده اس��ت كه ايمنی را  از شعار به عمل تبديل كنيم و در طراحی پروژه هايمان 
در جهت ايمنی صنعتگران عرصه ساختمان بكوشيم. نتيجه طراحی در جهت ايمنی 
ساخت محصولی ذاتا ايمن را به وجود خواهد آورد كه از نتايج  طرح ايمن، كاهش 

طراحی در جهت ایمنی ساخت1  
ورود صنعت ساختمان سازی به عصر جديد 
دست  در  پروژه های  ايمنی  با  آن  ارتباط  و 
ساخت بر كسی پوشيده نيست. در حال حاضر 
ما با دوره جديدی از مهندسی كه با سازه های 
ابزار های  و  داشته  كار  سرو  بزرگ  و  پيچيده 
هستيم.  روبرو  می طلبد  را  خاصی  تخصصی 
رشد و تقاضای باال در صنعت ساختمان در اين 
عصر كامال مشهود می باشد. با بررسی مدارک 
فنی موجود به اين نتيجه می رسيم كه صنعت 
در  را  بيشتری  جوانب  بايد  ساختمان سازی 
نظر بگيرد. كه يكی از اين موارد پوشش دادن 

معيار های اصلی ايمنی عمليات در پروژه های 
به  مربوط  روزانه  فعاليت های  و  اجرا  در حال 
تحليل  و  طراحان  كه  اصلی  علل  می باشد.  آن 
گران سازه ايمنی عمليات را ترويج نمی نمايند 
به شرح زير است: در عمليات ساختمان سازی 
به طور وضوح مسئوليت طراحان در خصوص 
روشهای ايمنی كارگران مشخص نمی باشد. اگر 
چه در استاندارد های سازمان 3OSHA  با انجام 
مسئوليتهای اوليه  به طور شفاف از كارگران 
ساختمانی در مقابل كارفرمايان حمايت الزم را به 
عمل می آورد.  دومين مورد كمبود اطالعات ايمنی 

آموزش های  دريافت  عدم  دليل  به  كارفرمايان 
ايمنی در اين زمينه می باشد. محققان و كاربران 
زمينه  در  مهمی  نتايج  به  ساختمان  صنعت 
امر  اين  كه  اند  يافته  دست  طراحی  در  ايمنی 
باعث رشد سريع تفكر ايمن سايت در طول فاز 
برنامه ريزی و مراحل طراحی يک پروژه خواهد 
شد.در اين مقاله به كليات طراحی در جهت ايمنی 
اين  است  اميد  اشاره می شود.  عمليات ساخت 
مقاله بتواند افق جديدی در پيشروی مهندسان 
طراح ايجاد نموده و آينده روشنی برای ايمنی 

پروژه های در دست ساخت ايجاد نمايد.

ايمنی، پروژه، طراحی، 
ساختمان، حوادث

کلید واژه
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مساله اول اينكه 
يافتن كارشناس 

ايمنی سايت با 
مشكل روبرو است 

زيرا كه تعداد انگشت 
شماری از طراحان 

كارشناس ايمنی 
متخصص در اين 
زمينه را در اختيار 
دارند و از طرفی 

جهت افزايش دانش 
ايمنی كارشناسان 
طراح روش های  

مدون وجود ندارد. 
مساله دوم كه در 
پيشرفت و بهبود 

 DFCS مستمر
بسيار مهم است  

آشنا بودن كارشناس 
ايمنی سايت با 
پروسه طراحی 

می باشد.
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حوادث، آلودگی كمتر، مواد زايد كمتر، هزينه اجرا پايين تر را می توان نام برد. لذا در 
زمان اجرا  كارگران، مهندسان مجری و كارفرما و مسئولين ايمنی و سازمان های ذی 
نفع  از اطمينان خاطر بيشتری برخوردار خواهند بود و شركت های بيمه گر از چنين 

پروژه ای سود زيادی عايدشان خواهد شد.

قوانين و اصول تخصصی:
در طراحی اصول و كدهايی كه حاوی مجموع مفاهيمی از اصول چندين شركت 
مهندسی طراح  می باشد و مربوط به DFCS است وجود دارد.حال علت عدم رعايت  
بايد ها و نبايد های به صورت مشخص و كد های تخصصی توسط طراحان چيست؟ 

براي مثال مهندس��ين طراح بايد در طرح های شان ايمنی برتر، سالمت و آسايش 
عمومی را مد نظر قرار دهند. يا جمالتی مثل مهندس��ين بايد ايمنی، سالمت و رفاه 
كامل عمومی را در اخذ شيوه ها و اختراعات در نظر گيرند.موارد مشابه در اكثر متون و 
استانداردهای طراحی به چشم می خورد. اگرچه كارگران ساختمانی بخشی از جامعه به 
شمار می روند و مهندسين ساختمان بايد با استفاده از اصول و روش های مدون ايمنی 
آنها را در نظر بگيرند. ولی  متاسفانه مهندسين سعی می كنند كارگران را بخشی از عموم 

جامعه به شمار نياورند. )بلكه عموم را زنان و كودكان در نظر می گيرند.(   
از سوی ديگر ايمن سازی سايت های در دست ساخت نيازمند توجه و تعهد تمامی 
طرفين درگير اين صنعت اس��ت و در راستای  افزايش ضريب ايمنی سايت های در 
دست ساخت حتما بايد رابطه بسيار قوی بين مالكان، پيمانكاران، پيمانكاران دسته دو، 
مديران ساختمان ساز، مسئوالن ايمنی ،كارگران ساختمان سازی، انجمنهای كارگری، 
طراحان ،ناظران، مشاوران، دانشگاه ها، بيمه گران و ... به وجود آيد. ضمن آنكه مهندسان 
مسئول تشخيص و اجرای مالحظات و تدابير در نظر گرفته شده در جهت افزايش 
ضريب ايمنی كار  باش��ند و موضوع را در برنامه های مدون ساخت پيگيری نمايند. 
كشورهايی مانند استراليا ،آمريكا و چندين  كشور اروپايی ابتكار عمل در خصوص 
DFCS را در دست گرفته اند و چندين سال است كه آن را اجرا می كنند. حال دو مثال 

كاربردی در اين زمينه ارايه می شود:
1- طراح بايد اطمينان حاصل نمايد كه تمامی ملزومات مناسب جهت دوری از 
ريسك های قابل پيش بينی در راه رسيدن به محيط سالم و ايمن برای تمامی كارگران 

را در طرح در نظر گرفته است.
2- طراح بايد اطالعات كافی در زمينه تمامی جنبه های پروژه ،عمليات ساخت، 

مواد و... را كه بر سالمتی و ايمنی كارگران ساختمانی موثر است داشته باشد.

منافع كاربردی:
بخش��ی از مزايای مش��خص نمودن خطرات در زمان طراح��ی كاهش حوادث 
تاثيرگذار در بهره برداری پروژه، جلوگيری از تصميمات مكرر و مجدد در زمان اجراي 
پروژه و كاهش دوباره كاری ها در زمان اجرا می باشد. الزم به ذكر است علت اصلی 

طراحی نادرست نمی باشد.
 شايد اجبار بيشتر از مبحث تعهد حرفه ای برای طراحان ساختمان اثر بخش باشد.  
در بيشتر جوامع قوانين و الزاماتی در اين خصوص تصويب نموده اند كه مهندسين 
طراح را مجبور به تامين ايمنی كارگران شاغل در پروژه می كند،همچنين مسئوليت و 
جرائم آنها را در خصوص ايجاد حوادث به طور واضح بيان نموده است.  ذاتا خطرات 
پروژه ای كه از نظر ايمنی صحيح طراحی ش��ده  نسبت به پروژه ای كه به طور ساده 
طراحی شده كمتر است و از مزايای اين پروژه ها بهره وری باال، كاهش نرخ بيمه و 
هزينه كمتری برای كارفرما و مشتری خواهد بود. مخصوصا در پروژه هايی كه  مالك 
برنامه ه��ای بيمه اتكايی و تمام خطر را پيگي��ری  می كند. اين پروژه ها از نظر زمانی 
سريعتر به بهره برداری می رسند چون سرعت عمليات به داليل ايمنی كاهش نيافته يا 
عمليا ت متوقف نمی شود. با توجه به داليل باال گروه های ذينفع )مالكان ؛شركت های 
 DFCS ساختمانی و...( بايد طراحان حرفه ای در اين زمينه را جستجو نمايند تا بتوانند
را در طرحشان ايجاد كنند. از طرفی طراحان در سود پروژه با توجه به كاهش حوادث 
 DFCS سهيم بوده و سود بيشتری عايدشان خواهد شد. يكی از داليل مهم استفاده از
اين است كه تمام متخصصان ايمنی بر اين باورند كه طراحی در اجرا بی نهايت موثر 

اس��ت و در پروژه های ذاتا نا ايمن، مديريت ايمنی با مش��كالت بسيار همراه است. 
همانطوری كه در )شكل 1(  مالحظه می شود در جهت اثر بخشی ايمنی در مرحله 
ساخت ضروری است نظرات ايمنی در مرحله ايده و طراحی در نظر گرفته شود و با 
نزديك شدن به مراحل ساخت اثر سيستم های ايمنی كاهش می يابد  از مزايای طراحی 

در جهت ايمنی عمليات ساخت می توان موارد زير را نام برد:
• كاهش خطرات در زمان نصب، راه اندازی، بهره برداری طرح 

• دستيابی به كنترل های موثر ايمنی در زمان اجرا
• كاهش هزينه ها در زمان اجرا
• افزايش بهره وری نيروی كار
• كاهش زمان اجرای پروژه ها

• كاهش ضايعات و دوباره كاری ها 
• كاهش خسارت به محيط زيست و طرفين ذی نفع و. ..

.)1997Szymberski(میزاناثربخشیایمنیدرفازهایمختلفپروژه:)شکل)1 

 چگونه ايمنی سايت در دست ساخت طراحی می شود؟
شكل)2( يك فرآيند DFCS را نشان می دهد. جز اصلی و كليدی اين نمو گرام 
مش��اركت دانش ايمنی سايت در تصميمات طراحی می باشد. اين نكته از دو لحاظ 

حائز اهميت است:

 

)2003bGambatese(روشکلیطراحیایمنجهتساخت:)شکل)2
مساله اول اينكه يافتن كارشناس ايمنی سايت با مشكل روبرو است زيرا كه تعداد 
انگشت شماری از طراحان كارشناس ايمنی متخصص در اين زمينه را در اختيار دارند 
و از طرفی جهت افزايش دانش ايمنی كارشناس��ان ط��راح روش های  مدون وجود 
ندارد. مساله دوم كه در پيشرفت و بهبود مستمر DFCS بسيار مهم است  آشنا بودن 

كارشناس ايمنی سايت با پروسه طراحی می باشد.
توجهات و نكات ايمنی يك فكر جاهالنه نيس��ت بلكه حقيقت بخشيدن به 
طراحی مطمئن می باشد. س��والی كه احتماال به ذهن هر خواننده ای می رسد اين 
است كه ظاهرا نتيجه يك پروژه از روش DFCS با پروژه استاندارد فرق می كند. 

جواب اين موضوع بسيار ساده و نه می باشد.
زيرا خصوصيات طرح و روش��هايی كه در DFCS استفاده می شود در شروع 
كار مانند س��اير مدارك ساختمان است اما مدارك DFCS ساختمان سازی ايمن 
را ترويج می نمايند. با افزايش و ترويج طراحی پروژه به روش DFCS پيمانكار، 
مش��اور ،مالك در جهت كنترل ريس��ك با تجربه تر و نقشش��ان بسيار آشكار تر 
می شود. در مراحل ابتدايی پروژه هزينه ها كاهش و سرعت انجام و هماهنگی در 

شكل يك

شكل دو
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با توجه به 
بررسی های به 
عمل آمده فاز ايده 
و طراحی نقش 
اساسی در ايمنی 
اجرا داشته و اين 
مقاله مطالعات 
قبلی در اين زمينه 
را تاييد می نمايد. 
ضروری است 
محققان با تحليل و 
جمع آوری اطالعات 
مربوط به پروژه های 
در دست ساخت 
در مراكز مشخص 
طراحان را در 
جهت پروژه های 
با حداقل حوادث 
و بهره وری باال 
سوق دهند. پيشنهاد 
می شود مراجع ذی 
صالح با استفاده از 
تصويب قوانين و 
آيين نامه های مدون 
شركت های طراح 
 DFCS را به سمت
راهبری نموده تا از 
مزايای امر تمامی 
گروه های درگير 
سود الزم را ببرند
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جهت كاهش ريسك افزايش می يابد.

ارزيابی طرح ساختمان و سايت:
كاهش خطرات مربوط به كار در DFCS بسيار متفاوت است به طور مثال جهت 
كار در ارتفاع با متد DFCS  قطعات به صورت پيش س��اخته برای كارهايی كه در 
ارتفاع انجام می شود تهيه شده و نصب می شود بنابراين ميزان ساعت كار در ارتفاع 

كاهش می يابد.
مثال1:

 مخزنی با ارتفاع 13 متر را كه در نيروگاه ها برای ذخيره گازوئيل به حجم بيست ميليون ليتر  
ساخته می شود را در نظر بگيريد در طراحی سقف مخزن طراح تمامی اتصاالت سقف را جوش 
در نظر گرفته است بنابراين با محاسبات حجم جوشكاری در ارتفاع تقريبا به  5000 نفر ساعت 
در طول اجرای سقف در بهترين شرايط می رسد. در صورتی كه طراح از متد DFCS استفاده 
نمايد به آسانی می تواند تمامی اتصاالت را به اتصاالت جدا شونده تبديل نمايد و حجم عمليات 

اجرای سقف مخزن را به 2000 نفر ساعت كار در ارتفاع كاهش می دهد.
مثال2:

 در بعضی از زمان ها  طراح فضای كافی برای قرار دادن قطعات در س��ايت و اس��تفاده از 
جرثقيل های موبايل و تاور را در نظر نمی گيرد و مجريان به اجبار از سيستم های دستی برای 
مونتاژ و حمل قطعات استفاده می نمايند به عنوان مثال در يكی از پروژه های كشور برای نصب 
ديواره ای به ارتفاع 13 متر ديواره بادگير   در ارتفاع 32 متر بين دو سازه فضای قابل دسترس برای 
جرثقيل موبايل سنگين و تاور كرين نبود. مجريان مجبور به دمونتاژ قطعه و نصب آن به صورت 
تكه ای گرديدند كه اين امر موجب افزايش ساعات كاركرد كارگران در ارتفاع و افزايش تعداد 
باربرداری ها برای جرثقيل های متحرك كوچك گرديد. مسئوليت تمامي حوادثي كه به وقوع 
مي پيوست برعهده مالك و كارفرما مي باشد و هيچ كارشناسي به طراحی غلط فكر نمی كرد و 

طراح در مصونيت كامل بود.
از ديد ديگر، طراحان س��ازه با توجه به باز ش��وهای س��قف يا لبه های كف 
می توانند به شدت برروی ايمنی كارگران تا ثير بگذارند اگر طراح برای محلهای 
روش��نايی و بازشوهای سقف حفاظ مناسب در نظر نگيرد امكان سقوط افراد را 
در اثر شكستن شيشه  و... فراهم می كند.اگرچه آموزش كارگران و افزايش آگاهی 
آنه��ا در زمينه خطرات كار در ارتفاع توس��ط كارفرما ضروری به نظر می رس��د 
ول��ی وظيفه اصلی ط��راح كاهش زمان كار در ارتفاع ي��ا ارايه متد هايی در زمينه 
ايمن س��ازی جايگاه  و موقعيت كار در ارتفاع می باشد.كه اجرا نمودن آن ايمنی 
كارگرانی كه در ارتفاع كار می كنند را افزايش داده و ايجاد پروژه ايمن می نمايد.

DFCS راهكارهای
س��ازمان ها و نهادهايی كه در زمينه ايمنی فعاليت می نمايند به اصالح كردن و 
چاره انديش��ی در خصوص ريسك اعتقاد دارند؛ اما  برنامه ريزی عمليات پروژه 
و زمانبندی آن از اهميت ويژه ای بر خوردار است.همچنين رعايت ارتباطات بين 
بخش های  مختلف پروژه طرح را به س��مت پروژه ايمن س��وق می دهد. موارد 

زيادی در اين خصوص وجود دارد كه چند مورد آن اشاره می شود:
• از بين بردن خطرات

• در نظر گرفتن فضای كافی برای چرخش دست و آچار گروه نصاب
• در نظر گرفتن محل های مناسب جهت نصب تجهيزات حفاظتی گروه نصاب

• در نظر گرفتن جايگاه های مناسبی جهت باربرداری و دادن پروسه نصب
• طراحی عالئم و عالمت گذاری صحيح و خوانا قطعات جهت نصب قطعات

• در نظر گرفتن راه دسترسی مناسب برای رسيدن به اتصاالت
• محاسبه نيروهای وارده به ستونهای در حال نصب و چگونگی تامين تعادل آنها 

• پرهي��ز از ايجاد لبه های تيز و برنده كه احتمال بريدن اعضا كارگران ش��اغل را 
افزايش می دهد

• پرهيز از آويزان كردن قطعات و افزايش نشمينگاه قطعات
• در نظر گرفتن ساپورت ها و نشيمنگاه برای تجهيزات و نفرات

• كاهش اتصاالت جداشونده و جوشی در سايت و انتقال آنها به كارگاه های توليدی

حال يك مثال س��اده از طراحي اس��تراكچر را پس از انجام DFCS در شكل 
زير مي بينيم:

 

شکل)3(:پیشنهاداصالحیدرطراحیسازه

مشكالت DFCS در كشور:
1- عدم مشخص و واضح بودن مسئوليت طراح در ايمنی پروژه های در دست 
س��اخت: در هيچ يك از قوانين و الزامات قانونی كش��ور روش و دس��تورالعمل 
مش��خص در اين زمينه  وجود ندارد و ط��راح خود را ملزم به ايجاد راهكار های 
ايمنی در حين اجرا نمی داند. از سوی ديگر شركت های طراح نيز خود را درمنافع 

سايت سهيم ندانسته و هيچ تالشی در زمينه بهبود ايمنی آن به عمل نمی آورند.
2- عدم جمع آوری و انتقال تجارب : با توجه به بررس��ی های به عمل آمده 
مركز جمع آوری مش��خصی برای گزارش ها و تحليل دقيق حوادث وجود ندارد 
اگرچ��ه اداره تامين اجتماعی و وزارت كار كش��ور تالش��های چش��م گيری در 
سال های گذشته داشته اند ولی هيچ آمار صحيحی نمی توان در خصوص تحليل 

حوادث و ارتباط  آن با طراحی اشتباه به دست آورد.
3- عدم آشنا بودن طراحان به موارد ايمنی عمليات: شركت های طراح معموال به 
دليل مسائل مالی از طراحان كم تجربه استفاده می نمايند و مهندسين طراح با ضوابط 
ايمنی سايت و پروژه در دست ساخت آشنا نمی باشند. لذا بسياری از جنبه های ايمنی 
محصول را در طراحی در نظر نگرفته و اين امر تبعات س��نگينی در اين زمينه برای 

مجريان خواهد داشت.
4- عدم بازديد از سايت : در اكثر مواقع طراح از نتيجه طرح خود و مشكالت به وجود 

آمده آگاه نمی باشد و به دليل فاصله مكانی و نداشتن زمان از سايت بازديد نمی نمايد. 
5- عدم وجود مسئوالن ايمنی ذی صالح در پروسه های طراحی: به علت جديد 
بودن مباحث در كشور شركت های طراح از كمبود كارشناسان ايمنی فرآيند و پروژه 
به شدت رنج می برند. همچنين كارشناسان ايمنی سايت از پروسه طراحی هيچگونه 

اطالعاتی ندارند.
6- عدم فرهنگ س��ازی و آموزش : در كش��ور مراجع ذی ربط تنها در آموزش 
ايمنی  مجريان بسيار فعال بوده و در خصوص آموزش ايده پردازان و طراحان حداقل 

آموزش های ايمنی وجود ندارد.  

جمع بندی و پيشنهادها:
با توجه به بررسی های به عمل آمده فاز ايده و طراحی نقش اساسی در ايمنی اجرا 
داشته و اين مقاله مطالعات قبلی در اين زمينه را تاييد می نمايد. ضروری است محققان 
با تحليل و جمع آوری اطالعات مربوط به پروژه های در دس��ت س��اخت در مراكز 
مش��خص طراحان را در جهت پروژه های با حداقل حوادث و بهره وری باال سوق 
دهند. پيشنهاد می شود مراجع ذی صالح با استفاده از تصويب قوانين و آيين نامه های 
مدون ش��ركت های طراح را به سمت DFCS راهبری نموده تا از مزايای امر تمامی 
گروه های درگير سود الزم را ببرند. شركت های طراح و طراحان بازديد های ادواری 
از پروژه های طراحی شده داشته باشند و ديدگاه افزايش ضريب ايمن بودن سايت را 
در سرلوحه برنامه های خود قرار هند. همچنين دانشگاه ها بايد پروسه طراحی و نحوه 

طراحی را جهت آموزش كارشناسان ايمنی در نظر بگيرند. 
*رييس بخش 2HSE شركت نارديس
*
1 -DFCS (Designing Steel for Construction Safety)

   2-  Health  Safety Environment
 3-  Occupational Safety  & Health Administration بهمن 1391 - شماره 28
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تعريف سياست مالي و پولي: 
سياست مالي به سياستي مي گويند كه ازطريق ابزارهايي نظير تغيير درهزينه هاي 
دولتي و ماليات سعي مي كند به اهداف معين اقتصادي نايل گردد. سياست پولي به 
سياستي مي گويند كه مي خواهد ازطريق تغيير و كنترل درحجم پول و تغيير درسطح 
و س��اختار نرخ بهره يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيالت مالي به اهداف معين 
اقتصادي نايل گردد.  هدف از سياست هاي مالي و پولي دركشورهاي صنعتي پيشرفته 
و كشورهاي روبه توسعه تا حدودي متفاوت است. دركشورهاي صنعتي هدف هاي 
مذكور به طورعمده برطرف س��اختن تورم، رفع كسادي و رسيدن به اشتغال كامل 
مي باشد درحالي كه براي كشورهاي روبه توسعه، هدف عمده سياست هاي مالي و 
پولي را رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي و عرضه كل تشكيل مي دهد.  به 
قراري كه تعريف شد سياست مالي شامل اقداماتي نظير تغيير در هزينه هاي جاري 
و عمراني دولت، تغيير در ماليات مس��تقيم، تغيير در ماليات غيرمس��تقيم، تغيير در 
پرداختهاي انتقالي و كمك هاي بالعوض مي باشد. درحالي كه سياست پولي به طور 
عمده شامل اقداماتي نظير تغيير درنرخ ذخيره قانوني، تغييردر پايه پولي و حجم پول، 
تغيير درشرايط اعطاي تسهيالت مالي بانك ها به بخش خصوصي وتغيير درشرايط 
اعطاي تس��هيالت مالي بانك مركزي به بانك ها مي باشد كه براي تغيير حجم پول 

مي توان از ابزارهايي براي كنترل عرضه پول استفاده كرد. 

سياست مالي 
سياست مالي يكي از نقاط تالقي سياست و اقتصاد است، زيرا سياست نقش 

بس��يار مهمي درتعيين هدف يا هدف هاي سياس��ت مالي دارد. زماني كه دولت 
گريبان گير مس��ائل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن مسائل باشد راهي 
را انتخ��اب مي كند كه به حل يا تخفيف آنها منتهي گ��ردد. به عنوان مثال اغلب 
دولت ها درهنگام انتخابات، سياست كاهش تورم و افزايش كمك هاي بالعوض 
و رفاه عمومي را درپيش مي گيرند. درصورتي كه مهم ترين هدف دولت كاهش 
وابس��تگي اقتصادي و حفظ استقالل باشد، تالش مي كند در مخارج ارزي خود 
به نحوي صرفه جويي كند كه حتي المقدور گرفتاركسري تراز پرداختها و بدهي 
به دولت هاي خارج نگردد  و درصورتي كه بيكاري مش��كل عمده باشد هدف 
اصلي را ايجاد اش��تغال و افزايش توليد قرار داده و سياس��ت مالي مناسب براي 
دستيابي به اهداف مذكور را انتخاب مي كند و درصورتي كه مشكل عمده تورم 

باشد سياست مالي شكل ضد تورمي به خود مي گيرد.
مهمترين تقسيمات سياس��ت مالي طبقه بندي آن به سياست مالي انبساطي و 

سياست مالي انقباضي است: 
الف( سياست مالي انبساطي درشرايط عدم اشتغال كامل و به ويژه درشرايط 
كس��ادي ب��ازار و اقتصاد انتخاب مي ش��ود و عبارت از افزاي��ش مخارج دولت 
وكاهش ماليات ها به منظور بسط فعاليت اقتصادي و رفع شكاف انقباضي است. 
ب( سياس��ت مالي انقباضي درشرايط پراشتغالي و تورم ناشي از بهره برداري 
اضافي از منابع توليد انتخاب مي ش��ود و سياس��ت مناسبي جهت كاهش فشار 
تقاضا و تورم يا رفع ش��كاف تورمي ازطريق افزايش ماليات ها و كاهش مخارج 

دولتي به شمار مي رود. 

درباره 
سياست هاي
 پولي و مالي

مسعود
 جعفري *

و  هركشور 
داراي  اقتصادي  نظام 

اقتصادي  معين  هدف هاي 
آنها تالش  به  براي رسيدن  كه  است 

مي كند. در كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز 
هدف اغلب دولتها درتامين اشتغال كامل و مبارزه با 

تورم است تا همراه با حفظ ثبات قيمت ها و اعتبارپول ملي، 
بيكاران و گروه هاي كم درآمد مواجه  اعتراض  با  دركشورخود 

نشوند. سياست هاي اقتصاد كالن به دو گروه مختلف تقسيم مي شوند. 
سياست هاي غيرمستقيم كه به طور عمده شامل سياست مالي و پولي و سياست هاي 

مستقيم كه به طور عمده شامل سياست هاي بازرگاني ودرآمدي مي شود. يک عقيده مبني 
براين است كه باالترين مرجع و نهادي كه به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پديده هاي اقتصاد و سياست 

وجود دارد، دولت است. ازهمين روكساني كه اصل دخالت را جايز مي شمارند خود را منادي اقتصاد ارشادي مي دانند، 
به آن معنا كه درنظر آنان نوسانات و حركات ناخوشايند اقتصاد ازطريق دخالت هاي بخردانه دولت تصحيح مي شود. 

برعكس كساني كه دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادي اقتصاد آزاد مي دانند، به آن معنا كه درنظرآنان 
نوسانات و تغييرات نامطلوب ازطريق مكانيسم خودكار كه در نظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود به خود تصحيح مي شوند.
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ماليات بردرآمد 
شخصي، بيمه 
بيكاري وكمكهاي 
مستمري دولت به 
گروه هاي كم درآمد 
و زيرخط فقر از 
مهمترين تثبيت 
كننده هاي خودكار به 
شمار مي روند. اين 
نوع تثبيت كننده ها 
قباًلبه وسيله قانون 
تصويب شده و 
به صورت نهاد 
قانوني درساخت 
اقتصادي جاي 
گرفته اند. به عنوان 
مثال نقش ماليات 
بردرآمد به گونه اي 
است كه نمي گذارد 
درآمد قابل تصرف 
به سرعت درآمد 
تغيير كند و بنابراين 
در روند اقتصاد 
اثرضد نوساني دارد

 )Economic stabilization( سياست مالي جزيي از فرآيند تثبيت اقتصادي
به شمار مي رود. تثبيت اقتصادي زماني ازطريق خودكار و به كمك نهادهاي مالي 
و مالياتي موجود در نظام اقتصادي عمل مي كند كه دراين صورت اينگونه نهادها 
را تثبي��ت كننده ه��اي خ��ودكار )Automatic stablizers( مي نامند. تثبيت 
اقتص��ادي زماني ديگر ازطري��ق لوايح قانوني و مصوبات هي��ات وزيران انجام 
مي شود، كه به طور عمده در لوايح بودجه – كه براي تصويب به مجلس تقديم 
مي ش��ود – منعكس مي باشد. ابزاري نظير تغيير در مالياتها و تغيير درهزينه هاي 
دولت و س��اختار آنكه دراين نوع تثبيت مورد استفاده قرار مي گيرند جز تثبيت 

كننده هاي اختياري )Discretionary stablizers( به شمار مي روند. 

انواع تثبيت كننده هاي اقتصادي 
الف(تثبیتکنندههايخودکار

ماليات بردرآمد شخصي، بيمه بيكاري وكمكهاي مستمري دولت به گروه هاي 
كم درآمد و زيرخط فقر از مهمترين تثبيت كننده هاي خودكار به شمار مي روند. 
اين ن��وع تثبيت كننده ها قباًلبه وس��يله قانون تصويب ش��ده و به صورت نهاد 
قانوني درس��اخت اقتصادي جاي گرفته اند. به عنوان مثال نقش ماليات بردرآمد 
به گونه اي است كه نمي گذارد درآمد قابل تصرف به سرعت درآمد تغيير كند و 
بنابراين در روند اقتصاد اثرضد نوساني دارد. به طور كلي مي توان گفت مالياتها  
و عواملي كه اندازه ضريب فزاينده را كاهش مي دهند از دامنه تالطمات درآمد 

و توليد ملي كاسته، خاصيت ضربه گيري دارند. 
ب(تثبیتکنندههاياختیاري

تثبي��ت كننده هاي اختياري مهم ترين ابزارهاي بروني سياس��ت مالي و تنظيم 
فعاليت اقتصادي مي باش��ند. ابزارهاي مذكور اساس��اً ش��امل تغيير درماليات و 
مخارج دولتي مي ش��ود. مقدار، تركيب و ساختار مخارج و درآمد ساليانه دولت 
در اليحه بودجه برآورد و به مجلس تقديم مي شود كه پس از تصويب به شكل 
بودجه قانوني به دولت ابالغ مي ش��ود. ازمقايس��ه ارقام بودجه موردنظر با ارقام 
بودجه دوره قبل ميتوان به سياس��ت مالي دولت درآن دوره پي برد، به طورمثال، 
اگ��ر در بودجه فعلي حجم مخ��ارج دولت كاهش يافته درحالي كه ماليات تغيير 
نكرده باش��د يا مخارج دولت ثابت مانده ولي ماليات افزايش يافته باشد سياست 
مالي دولت درآن دوره سياست انقباضي و در غيرآن صورت يعني درشرايطي كه 

مخارج نسبت به ماليات افزايش داشته باشد سياست انبساطي مي باشد. 

 :)policy Monetary( سياست پولي
سياست پولي ازطريق تغيير درحجم پول، تغييردر رشد حجم پول و نرخ بهره 
يا ش��رايط اعطاي تس��هيالت مالي انجام مي گيرد. ابتكار تغيير حجم پول به طور 
عمده در دست بانك مركزي قرارداد واين بانك با اعمال سياست هاي پولي نظير 
تغيي��ر در نرخ ذخيره قانوني بانك ها، تغييردر نرخ تنزيل مجدد و عمليات بازار 
باز حجم پول را تغيير مي دهد. سياس��ت پولي به دو نوع انبس��اطي و انقباضي 

تقسيم مي شود. 

الف(سیاس��تپوليانبساطي: به منظور مقابله با ركود ودستيابي به اشتغال 
كامل اتخاذ مي ش��ود. به طور مثال بانك مركزي ازطري��ق خريد اوراق قرضه از 
اش��خاص يا دولت باعث افزايش پايه پولي و افزايش بيشتر حجم پول مي شود. 
افزايش حجم پول باعث كاهش نرخ بهره و افزايش تقاضاي كل شده، درشرايط 

ظرفيت خالي در اقتصاد وسيله اي براي نيل به اشتغال كامل است. 
ب(سیاس��تپوليانقباضي: به منظور مقابله با تورم و فش��ار قيمتها اتخاذ 
مي شود. به طور مثال بانك مركزي ازطريق فروش اوراق قرضه به اشخاص يا باال 
بردن نرخ ذخيره قانوني حجم پول را كاهش مي دهد. كاهش حجم پول ازطريق 
كاهش تقاضاي معامالتي، درآمد ملي و اش��تغال را كاهش داده جلوي فشارهاي 
تورمي را س��د مي كند. ازمهمترين ابزارهاي رايج سياس��ت پولي دركش��ورهاي 
 Bank( پيشرفته نرخ تنزيل يا نرخ بهره بانك مركزي است كه به نام نرخ بانك
rate( معروف است وكمترين نرخ بهره اي است كه به بانك مركزي براي تنزيل 
بروات درجه اول به كار مي گيرد و ش��اخص تغييرات ساير نرخ بهره ها مي باشد 

كه دركشورهاي رو به توسعه البته چندان نقشي به عهده ندارد. 
به جز استفاده از ابزار رايج سياست پولي، بانك مركزي همچنين از ابزارهايي 
نظير ايجاد س��قف براي اعتبارات بخش هاي مختلف توليدي و تعيين سهم آنها 
ازكل اعتب��ارات، تعيين حداقل ذخيره قانوني، الزام بانك ها به نگهداري نس��بت 
معيني از دارائي هاي آني نسبت به بدهي هاي ديداري، تعيين نرخ كارمزد عمليات 

بانكي، تعيين نوع معامالت و عقود مجاز براي بانك ها استفاده مي كند. 

ارتباط سياست هاي مالي و پولي: 
ارتباط سياست هاي پولي و مالي و تعيين تعادل عمومي به كمك ابزار اي اس، ال ام 
)IS-LM( انج��ام مي گيرد. IS نمودار تركيب هاي مختلف درآمد ملي و نرخ بهره 
است كه بازار كاال را درتعادل نگه مي دارند و LM تركيبهاي مختلف درآمد ملي و 
نرخ بهره است كه تعادل بازار پول را حفظ مي كنند. سياست مالي باعث جابجايي 
اوليه IS و سياست پولي باعث جابجايي اوليه LM مي گردد. سياست هاي انبساطي 
باعث انتقال IS و LM به س��مت راست و سياست هاي انقباضي باعث انتقال آنها 
به چپ مي گردند. تعادل دربازاركاال روي خط IS و تعادل در بازار پول روي خط 
LM قرار دارند و برخورد اين دو خط تعادل عمومي را تعيين مي كند. همچنانكه در 
مبحث تاثير تعادل پولي بر تعادل اقتصادي نمي توان تعادل اقتصادي را بدون دخالت 

بازار پول به طور واقع بينانه اي تعيين كرد.
 

علت كاهش كارآيي سياست پولي
و سياست ملي دركشورهاي درحال توسعه: 

الف( باال بودن سهم اسكناس و مسكوك درحجم عرضه پول كه با پايين بودن 
س��هم پول بانكي ازكل عرضه پول مترادف اس��ت افق سياست پولي را محدود 
مي كند زيرا  نسبت اسكناس و مسكوك در عرضه پول اصوالً تحت تاثير تقاضاي 
پول توس��ط مردم است درحالي كه اثر تغييرات سياست هاي پولي بانك مركزي 

اغلب براعتبارات بانكي است.
ب( اندك بودن حساسيت تابع سرمايه گذاري خصوصي به نرخ بهره، بيشتر از 

آن رو كه بهره سهم قابل توجهي در هزينه هاي سرمايه گذاري ندارد.
ج( وجود بخش بزرگ غيرپولي دراقتصاد كه مانع موفقيت سياست پولي مي شود.

د( كوچك بودن بازار پول و سرمايه و شبكه بورس اوراق بهادار
ه�( باال بودن س��طح نقدينگي در بانك ها و عدم حساس��يت آنها به تغييرات 
سياس��ت پولي بانك مركزي نظر به مالحظات فوق و شباهت وضعيت اقتصاد 
اين كش��ورها با نظريه كالس��يك ها كه درآن عرضه كل تقريباً ثابت است برخي 
از اقتصاد دانان برآنند كه سياس��ت پولي دراين كشورها نقش مهمي در مديريت 
تقاض��ا به  ويژه در زمان تورم به عهده دارد ضم��ن اينكه نرخ باالي بهره را چه 
از نظر جذب س��رمايه خارجي و تنظيم تراز پرداخت ه��ا و چه ازنظر بهبود در 

تخصص منابع توصيه مي كنند.
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فايلي يا فايل هايي 
اجرايي )اكثراً با 
پسوند exe( در 

پروفايل كاربر )كسي 
كه ناخواسته اقدام به 
اجراي بدافزار كرده( 

يا برخي اوقات در 
 System32 فولدر

ويندوز، ايجاد 
شده كه به صورت 
پروسس هايي در 

سيستم عامل كاربر 
فعال مي گردد. الزم 
به توضيح است كه 

نام اين فايل ها كاماًل 
تصادفي بوده و اكثراً 

نام غير مأنوس دارند. 
اين پروسس ها 

كنترل سيستم كاربر 
را به دست مي گيرند

ياشار
نظمي *

با وجود داش��تن آنتي ويروسي مناسب و كارا، گاهي سيستم ما ممكن است 
قرباني بدافزارهاي ناش��ناس گردد. مرور بدافزارهاي گزارش ش��ده در سطح 
دنيا، به خصوص درچند س��ال گذشته، نشان  مي دهد كه بيشترين تعداد مربوط 
 )Trojan و چه به صورت worm چه به صورت( Autorun به بدافزارهاي
ب��وده كه توس��ط Flash Memory و از طريق پورت USB، وارد سيس��تم 
كاربر ش��ده اند. البته در مرحله بعدي، در صورتي كه سيس��تم آلوده عضوي از 
شبكه محلي بوده باشد، گسترش آنها از طريق فولدرهاي Share و اجرا كردن 
فايل هاي اجرايي آنها توسط كاربر صورت پذيرفته. عملكرد اكثر اين بدافزارها 
شبيه يكديگر است. لذا در قدم نخست بهتر است تا اين عملكرد را مرور كنيم 
)مي توان��د در مورد يك بدافزار همه اين موارد صادق نباش��د يا عملكرد يك 

بدافزار موارد بيشتري را نيز شامل شود(: 

براس��اس" گ��زارشدورهايتهدی��داتبدافزاره��ا"  مرب��وطبهربع
نخستسال2011منتشرشدهتوسطشرکتBitdefender،بدافزارهاي

Autorunبیشترینتعدادحمالترادردنیابخوداختصاصدادهاند.

1- فايلي با نام Autorun.inf بر روي root حافظه جانبي ايجاد مي كند. 
اج��راي اين فايل منجر به فراخواني فايل ه��اي اجرايي بدافزار از روي حافظه 

مي شود. 
2- فولدرهاي موجود )اصلي( بر روي حافظه جانبي را به صورت سيستمي 

و مخفي در مي آورد.
3- فايل هاي exe با حجم هاي برابر با آيكون شبيه فولدر و هم نام فولدرهاي 

اصلي )كه اكنون مخفي شده اند( ايجاد مي كند.
4- فايل هاي اجرايي ديگري )اكثراً با پس��وند exe( با نام هاي نامربوط مثل 

HOT، Secret، Porn، Data، New Folder و... )بر روي حافظه جانبي 
ايجاد مي كند.

5- فايل��ي يا فايل هايي اجراي��ي )اكثراً با پس��وند exe( در پروفايل كاربر 
)كس��ي كه ناخواس��ته اقدام به اجراي بدافزار كرده( يا برخي اوقات در فولدر 
System32 ويندوز، ايجاد ش��ده كه به صورت پروسس هايي در سيستم عامل 
كاربر فعال مي گردد. الزم به توضيح اس��ت كه ن��ام اين فايل ها كاماًل تصادفي 
ب��وده و اكثراً ن��ام غير مأنوس دارند. اين پروس��س ها كنترل سيس��تم كاربر را 

به دست مي گيرند.
6- براي اطمينان از اجراي دائمي پروسس��هاي ايجاد ش��ده بر روي سيستم 
كاربر، يك Registry Key در مسير زير در محل Registry ويندوز سيستم 
ايجاد مي گردد. اين كليد داراي نام مش��ابه پروس��س مربوطه بوده و وظيفه اش 

بارگذاري پروسس در حين باال آمدن ويندوز مي باشد: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ 

CurrentVersion\Run
HKLM\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Run

7. همينطور در Startup ويندوز نيز به اجرا شدن اين پروسس ها از طريق 
كليدهاي ايجاد شده در registry ارجاع شده است.

8. پس از بارگذاري پروس��س هاي الزم بر روي سيس��تم قرباني، س��عي در 
برقراري ارتباط با س��ايت فرمان خود كرده تا بتواند فرامين بعدي، كه مي تواند 
شامل بدافزارهاي ديگر يا درخواست سرقت اطالعات كاربر باشد، را دريافت 

كند.
9. با اتصال حافظه هاي جانبي جديد به سيستم آلوده، با بارگذاري فايل هاي 
اجرايي مربوطه، بدافزار اقدام به آلوده كردن آنها مي كند. البته اين گس��ترش از 

بدافزارهاي Autorun  و رفتار ما
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طريق فولدرهاي share شبكه نيز امكان پذير است.

گزارشم��اهجوالي2012ش��رکتESETنیزگوی��ايدرصدباالي
آلودگ��يسیس��تمهايکامپیوتريدرس��طحدنیا)درح��دود6درصد(به

بدافزارهايAutorunميباشد.

در صورتي كه سيس��تم هوش��مند آنتي ويروس )به عن��وان اصلي ترين اليه 
 Autorun امنيتي در مقابل حمله بدافزار جديد( قادر به تشخيص يك بدافزار
جديد نباش��د، برخورد هوشمندانه كاربر مي تواند منجر به شناسايي سريعتر و 
محدودس��ازي عملكرد آن گردد. لذا در ادامه به نكاتي اش��اره خواهد شد كه 

توجه به آنها مي تواند منجر به رفتاري هوشمندانه تر گردد: 
• ازاجرا ش��دن فايل Autorun حافظه جانبي جلوگيري ش��ود. براي اين 

موضوع دو كار زير را مي توان انجام داد: 
- اس��تفاده از نرم افزارهايي همچون Autorun Virus Remover، كه 
در هنگام وصل كردن حافظه جانب��ي از اجراي فايل هاي Autorun موجود 
بر روي آن جلوگيري كرده و در صورت خواس��ت كاربر اقدام به پاك نمودن 

آنها مي نمايد.
 Explorer ب��راي مش��اهده محتويات ي��ك حافظه جانبي از س��رويس -
 My computer كردن بر روي درايو حافظه در DBL-Click وين��دوز )با
يا اس��تفاده از پنجره Pop up در هنگام وصل كردن حافظه جانبي به سيستم( 
ترجيحًا استفاده نشده و از نرم افزاري همچون FreeCommander استفاده 
شود. اين چنين نرم افزارهايي هم امكان رويت فايل هاي مخفي شده را مي دهد 

و هم فرصتي به اجراي فايل Autorun بدون دخالت كاربر نمي دهد.
• از اجرا كردن فايل هاي اجرايي بدافزار، هوش��يارانه خودداري ش��ود )در 
نظر داشته باشيد كه نويسندگان اين بدافزارها از هر ترفندي براي ترغيب شما 

به اجراي فايل هاي اجرايي آلوده اس��تفاده مي كنند(. هميش��ه قابليت مش��اهده 
مش��خصات فايل و فولدرها )Details( و فايل ها و فولدرهاي مخفي ش��ده، 
در هن��گام رويت محتويات حافظه جانبي فعال ش��ده باش��د. تا هم از وجود 
فولدرهاي احتمالي مخفي شده مطلع شد و هم با مشاهده حجم فايل با شمايل 
فولدر، نس��بت به آلوده بودن آن هوشيار شد كه به اشتباه با تصور فولدر بودن 

آن، اقدام به اجراي بدافزار نشود.
• در صورت ش��ك كردن نس��بت به وجود يك بداف��زار Autorun بر روي 
سيستم )براس��اس عملكرد مشاهده ش��ده از آن(، اقدام به پايش فولدر پروفايل، 
فولدر System32 و registry ويندوز نموده و موارد توضيح داده شده در بخش 
عملكرد بدافزار را از اين قسمت ها حذف كنيم. الزم به توضيح است كه براي پاك 
كردن فايل هاي آلوده ابتدا نياز به غيرفعال نمودن پروسس هاي هم نام آنها مي باشد. 
همچنين الزم است ارجاع مربوط به بدافزار درStartup ويندوز )از طريق دستور 

msconfig و پنجره System Configuration( نيز حذف گردد.
• درص��ورت عدم اتصال سيس��تم آل��وده به اينترنت، بداف��زار عماًل امكان 
برقراري ارتباط با س��رور فرمان خود را نخواهد داش��ت. در غير اين صورت، 
الزم است تا هر چه سريعتر ارتباط سيستم و متعاقبًا بدافزار به اينترنت محدود 

 )firewall شود )يا با قطع اتصال به اينترنت يا با استفاده از
• در صورت مش��اهده احتمال وجود بداف��زار، از اتصال حافظه هاي جانبي 
ديگر به سيستم جلوگيري شده، از استفاده از فولدرهاي share شبكه بر روي 
آن سيس��تم خودداري گردد. در صورت تمايل مورد مش��اهده شده به شركت 
توليدكنن��ده آنتي ويروس، جهت بررس��ي و احتماالً اضافه كردن مش��خصات 

بدافزار به فهرست بدافزارهاي قابل شناسايي، گزارش داده شود. 
"• براي ظاهرش��دن اطالعات مخفي ش��ده حافظه جانبي، مي توان از دس��تور
 attrib –r –s –h /s /d در محيط Command Prompt ويندوز استفاده كرد.

*کارشناسشبکهوسیستمهايارتباطي
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از رفتارها و كارهاي 

كوتاه مدت به 
گستره دراز مدت، 

رشد فكري پيدا 
خواهند كرد.تضعيف، 

تخريب و انتقام را 
از فرهنگ سياسي 
خود حذف خواهند 

نمود.به رشد فكري 
و استقالل فكري 
از طريق مطالعه 

حداقل دو ساعت 
در روز روي خواهند 
آورد.براي ايرانيان 

ديگر از رانندگي 
گرفته تا كسب 

قدرت، حقوق قائل 
خواهند شد
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انتظار چند س��اله اهل فرهنگ و قلم برای خواندن 
خاطرات يكی از اسطوره های شعر و فرهنگ معاصر 
به سرآمد و پنج شنبه گذشته خاطرات هوشنگ ابتهاج 
سايه در دو جلد و 1500 صفحه، با 200 صفحه عكس 
رنگی و سياه وسفيد از سوی انتشارات سخن منتشر 
ش��د.گاه پيش می آيد كتابی خاص منتشر می شود،كه 
سخن گفتن ونوش��تن درباره آن و معرفی اش بهتر و 
مناس��ب تر از هر سخن و نوشته  ديگری است. كتاب 
خاطرات استاد هوشنگ ابتهاج سايه با عنوان »پير پرنيان 
انديش؛در صحبت سايه« نمونه ای از اين كتاب هاست 
كه به قطع و يقين خوانندگان را در اين برهوت كتاب 
و كتابخوانی خوش خواهد آمد و از خواندنش لذت 
خواهند برد.كتاب حاصل نزديك به 6 س��ال نشست 
و برخاس��ت آقای عظيمی و خانم عاطفه طيّه با استاد 
ابتهاج اس��ت. از جای جای كتاب و بحث و فحص ها 
برمی آي��د كه دو ف��رد مصاحبه كنن��ده، به خصوص 
آقای عظيمی،تنها با سايه مصاحبه نكرده است، بلكه 

زندگی كرده است و الحق كه توانسته گزارشی شيرين 
و خواندنی از روحيات اين شاعر نامی به دست دهد. 
از عاليق دوران كودكی، پرتاب شدنش به دنيای كتاب 
و كتابخوانی، در آميخته  شدنش با شعر،دوران دوستی 
با برخی از چهره های نامدار سياسی و فرهنگی همانند، 
احس��ان طبری، به آذين،دريابندری،افشار، رياحی و... 
تا س��ليقه موس��يقايی اش و دوران مديريتش بر راديو 
و دوس��تی و حماي��ت از ي��ك جريان مان��دگار در 
موسيقی ايرانی كه به موسس��ه چاووش و آلبوم های 
ده گانه آن انجاميد، تا دوستی همراهی پدرانه با لطفی، 
عليزاده،مشكاتيان، شجريان و ديگر اهالي موسيقی و... 
خاطراتش از كتاب حافظ به سعی سايه وپايمردی های 
محمد زهرايی در اين مسير و... بخشی از 200 صفحه 
انتهايی كتاب نوعی گپ درباره بسياری از موضوعات 
است كه مصاحبه كنندگان آن را آورده اند، در اين بخش 
س��ايه صريح تر و بی پرواتر سخن می گويد و می توان 
از البه الی سخنانش با ديدگاه های او پيرامون بسياری 

از موضوعات و افراد آش��نا شد.بخش��ی كه داوری و 
قضاوت س��ايه درباره افراد و جريانات و سه فهرست 
اعالمی كه به كار اضافه ش��ده اس��ت،به همراه يك 
آلب��وم عكس منحصر ب��ه ف��رد 200 صفحه ای، بر 
جذابيت های اين كتاب افزوده اس��ت.قيمت كتاب 
در مقايس��ه با حجم آن )1500 صفحه گالينگور با 
200 صفحه كاغذ رنگی گالس��ه( منصفانه اس��ت 
)75 ه��زار تومان( به خصوص كه در چند ماه اخير 
افزاي��ش قيمت كاغذ و ديگر اقالم توليدی نش��ر و 
كتاب، تسمه از گرده ناش��ران ستانده است. در هر 
ح��ال آنهايی كه به دنبال لذت بردن از خواندن يك 
كتاب هستند، چه سايه را بشناسند و چه نشناسند، 
از خواندن اين كتاب لذت خواهند برد با شخصيتی 
آش��نا خواهند ش��د كه نه تنها در زيست حرفه ای و 
شاعرانه اش بلكه در سلوك خود با دوستان و ياران 
و همراهان و زيردستان و حتی بدخواهانش، سرمشق 

و الگويی مثال زدنی است.

كت��اب »اقتدار گراي��ي ايراني در عه��د قاجار« به 
بررس��ي مباني س��اختاري، رفتاري و مديريتي نظام 
اقتدارگرا در عصر قاجار )1344�1193 هجري قمري( 
پرداخته اس��ت. در اين بررس��ي نحوه ظهور قاجاريه 
شرح داده شده و به مشكالت سيستم سازي در ايران 
در دوره پادشاهي قاجار )آقامحمدخان، فتحعلي شاه، 
محمدشاه، ناصرالدين شاه( توجه شده است. در كتاب 
»اقت��دار گرايي ايراني در عهد قاجار« به رفتار ايرانيان 
در عهد قاجار در چارچوب عنوان هايي چون ضعف 
در ايج��اد و حفظ روابط پايدار، تمايل در بر هم زدن 
توافق ها، عصباني ش��دن سريع، ناس��ازگاري در كار 
تشكيالتي مطرح و درباره تأثير اين رفتارها در منظومه 
اقتدارگرايي عهد قاجار ايراني اش��اره كرده و در يك 
بررس��ي تطبيقي مفهوم كانوني كه در چهار قرن اخير 
براي خروج از اقتدارگرايي مطرح ش��ده اس��ت، در 
ميان كش��ورهايي چون ژاپن، چين، آمريكاي التين و 
ايران مورد مقايس��ه قرار گرفته است كتاب با نگارش 
مقدمه اي از دكتر محمود س��ريع القلم )استاد دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي( در پنج فصل تدوين شده است. در 
پيش گفتار، نويسنده، اصالح فكر را مقدمه اصالح هر 

نوع نارس��ايي دانسته و پديده اقتدارگرايي را در ايران 
نه تنها دولتي، بلكه در ناخودآگاه فرهنگ عمومي نيز 
جاري و فعال مي دان��د و برخالف مباني نظري ارايه 
شده توسط برخي نويسندگان ايراني كه توسعه سياسي 
را شرط خروج از اقتدارگرايي دانسته اند، او عقيده دارد 
مادامي كه مردم به لحاظ معيشتي گرفتار حقوق دولتند، 
فرص��ت فكر كردن مس��تقل و تغيير مس��تقل را پيدا 

نخواهند كرد. 
چاپ نخس��ت كتاب »اقتدارگرايي ايراني در عهد 
قاجار« را نشر و پژوهش »فروزان روز« در 225 صفحه 
با ش��مارگان 3300 نسخه و بهاي 7500 تومان منتشر 

كرده و در دسترس تاريخ پژوهان قرار داده است. 
در بخش مقدمه كتاب مي خوانيم:

تقديم به ايرانيان زير ده س��ال، ك��ه در آينده براي 
كسب ثروت، به نهاد دولت نزديك نخواهند شد!براي 
افزاي��ش قدرت كش��ور، ثروت تولي��د خواهند كرد؛ 
ظرفي��ت نقدپذي��ري و اصالح تدريج��ي را در خود 
پديد خواهند آورد.از فرهنگ واكنش هاي س��ريع به 
خويش��تن داري، ارتقاي فرهنگي پي��دا خواهند كرد.
از فرهنگ ش��فاهي و غير دقيق به فرهنگ مسئوالنه 

مكتوب، انتقال تمدني پيدا خواهند نمود.
از رفتاره��ا و كارهاي كوتاه مدت به گس��تره دراز 
مدت، رشد فكري پيدا خواهند كرد.تضعيف، تخريب 
و انتقام را از فرهنگ سياس��ي خ��ود حذف خواهند 
نمود.به رشد فكري و استقالل فكري از طريق مطالعه 
حداق��ل دو س��اعت در روز روي خواهند آورد.براي 
ايرانيان ديگر از رانندگي گرفته تا كسب قدرت، حقوق 
قائل خواهند ش��د.از رشد و موفقيت ديگران به طور 
واقعي خوشحال شده و درس خواهند آموخت.غرور 
بي جا، حسادت و ناجوانمردي را به سكوت، احترام و 
گذشت تبديل خواهند كرد.دروغ گويي و وارونه جلوه 
دادن واقعيت ها را از نظام معاش��رتي خود با ديگران 
حذف خواهند نمود.براي كس��ب ق��درت، به اصل 
رقابت و فرصت براي ديگران اعتقاد خواهند داش��ت 
و پس از رسيدن به قدرت، فقط دوره محدودي، صرفًا 
براي تحقق كاره��اي بزرگ، در قدرت خواهند ماند. 
براي آناني كه دغدغه ايران فردا را دارند بفرس��تيد در 
دنيا هيچ چيزي به اندازه آموختن براي س��اختن يك 
زندگي انساني اهميت ندارد و اين آموزش از هر قوم 

و مليتي مي تواند باشد.

پير پرنيان انديش

 اقتدار گرايي ايراني
در عهد قاجار

موضوع: گفت وگو با هوشنگ ابتهاج سایه
نویسندگان: میالد عظیمی و عاطفه طیّه
ناشر: انتشارات سخن

نام كتاب:اقتدار گرایي ایراني در عهد قاجار
نویسنده:محمود سریع القلم
نشر: فروزان روز

يزدانبخش
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به مناسبت شصت و پنجمين سال شهادت
محمد مسعود؛ مدير روزنامه مرد امروز 

درست پنج سال پيش از وقوع انقالب مشروطه 
ملت ايران بود ك��ه در قم به دنيا آمد. پدربزرگش، 
»آخوند م��ال محمد قم��ي از روحاني��ون متنفذ و 
سرشناس قم« بود و پدرش، »ميرزا عبداهلل پيشه ور« 
ب��ود و در بازار حجره اي داش��ت اما ب��ا اين حال 
روش��نفكر بود و هوادار نهضت مش��روطه. محمد 
مس��عود »قدي كوتاه و چهره اي تيره و چشم هايي 
گيرن��ده و پر طعن و طنز و صدايي داش��ت مانند 
ص��داي اش��خاصي كه مبت��ال به س��ينه درد مزمن 
باش��ند.« از هم��ان اوان جوان��ي، در روزنامه هاي 
متعددي از جمله » س��تاره صبح، قانون، آينه ايران، 
تهران مصور )ب��ه مديريت احمد دهقان(، ترقي)به 
مديريت لطف اهلل ترقي( ش��فق سرخ )به مديريت 
عل��ي دش��تي( و اطالع��ات )به مديري��ت عباس 
مسعودي( با امضاي »م. دهاتي« پاورقي مي نوشت. 
در سي و دو سالگي چندين كتاب چون »تفريحات 
شب )1311(، در تالش معاش )1312( « و اشرف 
مخلوق��ات )1313( را به طبع رس��اند كه به كرات 
تجديد چاپ شدند. هرچند »ُگل هايي كه در جهنم 
مي روي��د « و »به��ار عمر« )جل��د دومِ ُگل هايي كه 
در جهنم مي رويد(  را هم به ترتيب در س��ال هاي 
1322 و 1324 به بوته نشر سپرد. در 1314 محمد 
عل��ي جمالزاده پس از آنكه در طي يادداش��تي در 
»روزنامه كوشش« و پس از انتشار رمان تفريحات 
شب در شفق س��رخ به صورت پاورقي، مسعود را 
»مژده دس��تاويز ادبي« ناميد، از ژنو، شرحي به علي 
اكبر خان داور؛ وزير ماليه نوشت مبني بر آنكه »اگر 
اي��ن جوان بتواند به اروپ��ا بيايد و چندي تحصيل 
كند، ممكن اس��ت نويسنده زبردستي بشود.« بدين 
ترتي��ب او به عل��ي اصغر حكم��ت؛ وزير معارف 
و اوق��اف معرفي گرديد »تا جه��ت ادامه تحصيل 
در رش��ته روزنامه نگاري به بلژيك« اعزام ش��ود و 
حتي در نامه اي به اس��ماعيل خان مرآت نوش��ت 
»او در اي��ن رش��ته نب��وغ دارد.« مس��عود پ��س از 
»چهار س��ال تحصيل«، موفق به اخذ »مدرك فوق 
ليس��انس روزنامه نگاري از موسس��ه آموزش عالي 
روزنامه نگاري بروكسل« ش��د. شواهد مبني بر آن 

است كه مسعود نخستين فارغ التحصيل ايراني اين 
رشته به شمار مي آيد. پس از بازگشت، به دنبال »رد 
پيشنهاد استخدام در اداره نگارش وزارت معارف«، 
از اعطاي امتياز تاس��يس روزنامه به او سر باز زده 
مي شود. اما او سرانجام، صبحگاه روز پنجشنبه 29 
مردادماه 1321، »پس از دو ماه زحمت و مرارت«، 
نخس��تين ش��ماره روزنامه »مرد امروز« را منتش��ر 
س��اخت و در سرمقاله اش چنين نوشت: »مرام ما و 
هدف اصلي ما در روزنامه نگاري در درجه اول يك 
چيز اس��ت و آن اصالح اوض��اع اقتصادي عمومي 
كشور است. ما معتقديم كه بهبود وضع مادي مردم 
در درجه اول اهميت قرار گرفته و س��اير مس��ائل 
اجتماعي فرع اين اصل مهم مي باش��د.« مرد امروز 

»هر شنبه منتشر مي شد و تا پيش از غروب آفتاب، 
تمام س��ي هزار نسخه آن« كه در آن دوران، حيرت 
آور ب��ود، به فروش مي رف��ت و آناني كه موفق به 
خريد آن نشده بودند حتي حاضر بودند تا »َده برابر 
بيش��تر«هم آن را ابتياع نمايند. در طول پنج سال و 
پنج ماه و بيس��ت و پنج روز انتشار مرد امروز، تنها 
138 شماره انتشار يافت و آن به سبب توقيف هاي 

متعدد بود. 
»ُرك گويي، بي باكي و شهامت نويسندگان مرد 
امروز« حتي امروز هم كه شش دهه از آن مي گذرد، 
مثال زدني اس��ت. »قوه مجريه ما حافظ مجرمين و 
ق��وه قضائيه ما بين دو قوه مقنن��ه و مجريه گيج و 
مبهوت مي باش��د/حكومت حمال ها/ خانه شاه هم 

»هرك�س مي توان�د هر افترا و تهمت�ي به من بزند ول�ي انكار آزادي خواه�ي من، كمال بي 
انصافي خواهد بود. من آزادي را به حد افراط دوس�ت دارم و براي س�عادت بش�ر و نيل به 
كمال، هيچ راهي را بهتر از طريق آزادي تشخيص نداده ام. من حد و مرز آزادي را آزادي 
ديگران مي دانم و مخالفت و مبارزه من با آزادي اش�خاص وقتي آغاز مي ش�ود ]كه[ به 
زيان و ضرر آزادي ديگران تمام گردد... من در انتخاب اجتماعي ارباب و ولينعمت و 
مخدوم خود، ملت را انتخاب كرده ام. من به مردم خدمت مي كنم براي اينكه مردم به 
من احترام مي گذارند، روزنامه من بيش از هر جريده ديگر مورد توجه عالقه جامعه 
اس�ت... و م�ن امي�د و آرزو دارم در اي�ن خدمتگزاري و مبارزه س�ختي كه انجام 
مي دهم، نفع اجتماعي من نيز ]كه[ همان منافع عمومي مردم اس�ت و عبارت از 

بهبودي اوضاع و تامين آزادي و عدالت مي باشد، حاصل و تامين گردد...«
محمد مسعود، روزنامه مرد امروز، ش. 126، 18 مهرماه 1326
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مسعود پس از »چهار 
سال تحصيل«، 
موفق به اخذ »مدرك 
فوق ليسانس 
روزنامه نگاري از 
موسسه آموزش 
عالي روزنامه نگاري 
بروكسل« شد. شواهد 
مبني بر آن است 
كه مسعود نخستين 
فارغ التحصيل 
ايراني اين رشته 
به شمار مي آيد. 
پس از بازگشت، به 
دنبال »رد پيشنهاد 
استخدام در اداره 
نگارش وزارت 
معارف«، از اعطاي 
امتياز تاسيس 
روزنامه به او سر باز 
زده مي شود. اما او 
سرانجام، صبحگاه 
روز پنجشنبه 29 
مردادماه 1321، 
»پس از دو ماه 
زحمت و مرارت«، 
نخستين شماره 
روزنامه »مرد امروز« 
را منتشر ساخت

روزنامه نگار
معترض
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غصبي اس��ت/ فقط يك محكمه انقالبي مي تواند 
محتكري��ن را اع��دام و دزدان اداري را تيرب��اران 
نمايد« تنها نمونه اي از تيترهاي اين جريده است. 
 اما محمد مس��عود در مدت انتش��ار مرد امروز 
دو س��رمقاله آتش��ين نوش��ت كه مس��لما يكي از 
عوام��ل مرگ او به ش��مار مي آيند.نخس��تيِن آنها، 
خبر بازديد اشرف پهلوي از نمايشگاه محصوالت 
نس��اجي در اصفهان بود كه در روزنامه دهم بهمن 
ماه 1326 )ش��ماره 136( درج ش��د و در طي آن 
خواه��ر اعليحض��رت چنين گفته اس��ت: »آقايان 
بياييم سرمش��ق ديگران ش��ويم. همه وزرا، وكال، 
رج��ال، روزنامه نويس ها هم��ه پارچه هاي وطني 
بپوش��يم. صنايع داخلي خود را حمايت كنيم. اين 

يكي از طرق خدمت به مملكت 
ماست. من پيش قدم مي شوم و 
از تم��ام دوش��يزگان و بان��وان 
اي��ران مي خواه��م ك��ه آنها نيز 
ب��راي خدمت به وطنش��ان، از 
اي��ن رويه پي��روي كنن��د.« اما 
مس��عود به ش��ماره ماه دسامبر 
1947 مجل��ه اَمِريك��ن َمِگزين 
اش��اره مي كند ك��ه در مقاله اي 
»پرورش دهندگان  عنوان  تحت 
مي نك« )يك نوع قاقم و راسو( 
نوشته بود: »500 عدد از پوست 
اين حيوانات را براي پالتوهايي 
ك��ه قيمت هر يك 25000 دالر 
مي ش��ود فروخته ان��د. عجوالنه 

منتظر هس��تيم تا ببينيم كه چه كسي اين همه پول 
را براي گرم كردن خود پرداخته اس��ت. آيا امروز 
هم ب��از پرن��س چارمينگي وج��ود دارد كه براي 
زنان اين طور خ��رج كند يا اين پالتو را براي موزه 
خريده ان��د؟« و در ادامه توضي��ح مي دهد: »اولين 
پالتو پوس��ت مي نك را پرنس چارمينگ نخريده؛ 
بلك��ه ش��اهزاده اش��رف پهلوي خواه��ر دوقلوي 
پادش��اه ايران خريداري كرده اس��ت. مس��عود در 
پايان، تصويري از اين پالتو كه بر تن ش��اهدخِت 
پهل��وي جا خوش ك��رده را كار كرده و در زير آن 
نوش��ت: »يك ميلي��ون و پانصده��زار ريال قيمت 
پالتو پوس��ت ش��اه زاده واال  تبار ماست كه هميشه 
در تش��ويق از صنايع داخل��ي و حمايت از فقرا و 
بي نوايان پيش ق��دم بوده اند.« پ��س از اين بود كه 
خش��م دربار برانگيخته شد و او بارها مورد تهديد 

قرار گرفت. 
س��رمقاله طوفان��ي ديگ��ر او ني��ز مرب��وط به 
اي��ام توقي��ف مرد امروز اس��ت. مس��عود اين بار 
دس��ت ب��ه اقدامي عجي��ب و ابت��كاري در تاريخ 
مطبوع��ات جه��ان زد و آن اينك��ه در 25 مهرماه 
1326 از مخفي��گاه خود، ش��ماره 127 مرد امروز 
را با س��رمقاله »يك ميليون ري��ال براي اعدام قوام 

السلطنه« به شكل ِس��ّري انتشار داد. او در صفحه 
نخست آن ش��ماره، »با سند محضري امضا كرده« 
و با اس��تناد به »قانون 61 مجازات عمومي« چنين 
نگاش��ته بود: »من يك ميليون ري��ال جايزه از بين  
بردن قوام السلطنه را به خود يا وارث معدوم كننده 
او مي پردازم و اين پول از فروش خانه  خواهد بود؛ 
خانه اي كه شش س��ال است از دست جنايتكاران 
شش شب در آن اس��تراحت  نكرده ام، خانه اي كه 
مث��ل جان خودم، اگر در س��ايه آزادي و عدالت و 
قانون حفظ نش��ود، يك پول سياه ارزش نخواهد 
داش��ت.« انتشار اين مقاله و سند امضا شده ، »قوام 
الس��لطنه را آنچنان دچار وحش��ت كرد كه تا چند 
روز با اس��كورت تانك به نخست وزيري  مي رفت 

و تم��ام خبرگزاري هاي جهان اين خبر را به عنوان 
خبر مهم روز ايران به سراس��ر دنيا مخابره كردند.« 
روز پنجش��نبه 22 بهمن ماه 1326، محمد مسعود 
بعد از اينكه س��رمقاله اش را نوش��ت  و نيم ساعتي 
ب��ا دختر چهار س��اله اش ديدار ك��رد، از دفتر مرد 
امروز، در خيابان فردوس��ي خارج ش��د و حدود 
ساعت 9 ش��ب بود كه براي سركشي به  صفحاِت 
درح��ال چاپ، ب��ه چاپخانه مظاه��ري در خيابان 
اكباتان رفت و پس از ديدن نمونه هاي  چاپ ش��ده 
وگفت وگوي��ي كوتاه ب��ا دكتر نصر اهلل ش��يفته كه 
س��ردبير مرد امروز بود، همين كه پس از خروج از 
چاپخانه پش��ت فرمان اتومبيل خ��ود قرار گرفت، 
تي��م ترور حزب ت��وده وي را غافلگير س��اخته و 
ب��ا دو تير پياپي جمجم��ه اش را هدف قرار دادند. 
ساعت حدود 9/30 شب بود كه  مستخدم چاپخانه 
از گراورس��ازي آمد، گراورها را به دكتر شيفته داد 
و اج��ازه گرفت كه به خانه برود. اما لحظه  اي بعد 
برگش��ت و به ش��يفته گفت: وقتي  من به چاپخانه 
آمدم ديدم كه آقاي مس��عود سرش��ان روي فرمان 
اتومبيل خم ش��ده و حاال هم  كه بيرون رفتم ايشان 
در هم��ان حال ب��ود. فكر مي كنم حال��ش به هم 
خورده باشد. شيفته از چاپخانه بيرون مي آيد و سر 

مس��عود را از روي فرمان بلند مي كند و صورتش 
را خونين مي بيند و چون مس��عود هنوز تنش گرم  
بود؛ به كم��ك دو تن از كارگران چاپخانه و آقاي 
مظاهري مدير چاپخانه، مس��عود را به بيمارس��تان  
ش��فا واقع در ابتداي خيابان ژاله س��ابق مي برند و 
بالفاصله دكتر يزدي را كه در منزلش بوده، به بالين 
مسعود مي آورند. اما دكتر پس از معاينه درمي يابد 
كه مسعود با شليك دو گلوله به مغزش كشته شده 

است. 
دويس��ت هزار نفر در تش��ييع جنازه  مس��عود 
ش��ركت كردن��د« در نهاي��ت هم در »گورس��تان 
ظهيرالدول��ه« به خاك س��پرده ش��د. دكتر محمد 
ابراهيم باس��تاني پاريزي ف��رداي آن روز، قطعه اي 
در رثاي او س��رود كه مطلع آن 
چنين اس��ت: »بعد از اين تا بادِ 
فروردين رهِ گلشن بگيرد/تُربِت 
»مس��عود« را در الله و سوسن 
پرونده محمد مس��عود  بگيرد« 
تا نُه س��ال بعد در دادگستري، 
باقي ماند تا اينكه خسرو روزبه 
پس از دستگيري در 15 تيرماه 
1336 چنين اعت��راف كرد: »ما 
فكر مي كردي��م براي گم كردن 
راه و براي اينكه دستگاه پليس 
نتواند س��مت الزم را براي پيدا 
كردن گروه بياب��د، بايد اول  از 
كس��ي ش��روع كنيم كه داراي 
زي��ادي  مخال��ف   دس��تجات 
باش��د. محمد مس��عود از اين جهت اي��ده آل  بود 
زي��را ب��ا انتش��ار روزنامه م��رد ام��روز تقريبا هر 
كس��ي را با خود دش��من كرده ب��ود.از يك طرف 
با دس��ته مس��عودي ها و روزنامه اطالعات سخت  
درآويخته ب��ود و از طرف ديگر با قوام الس��لطنه 
و گ��روه طرفدار او مخالف بود.« احس��ان طبري، 
تئوريسين حزب توده و نفر دوم تشكيالت مزبور 
ماجرا را اين طور ش��رح مي دهد: »محمد مس��عود، 
در اثر گلوله يك تروريس��ت كشته شد. ارگان هاي 
رسمي حزب نمي دانس��تند كه تروريست، سروان 
عباس��ي و آمر آن خس��رو روزبه بوده اند. روزبه، 
بعد ه��ا آن را در اعترافات خود افش��ا كرد. مطابق 
توجيه او اين ترور براي ايجاد يك ش��وك عصبي 
عليه دربار بود. زيرا خسرو اطمينان داشت كه قتل 
صددرصد به حس��اب دربار تمام خواهد ش��د.« و 
چنين نيز ش��د. چن��ان كه انور خام��ه اي نيز گفته 
است: » آن چه مسلم است كمتر كسي اين ترور را 
به حزب توده نسبت مي داد. من نيز مانند بسياري 
از مردم آن را كار دربار مي پنداش��تم... اما تنها پس 
از دستگيري خس��رو روزبه... معلوم شد كه كميته 
ت��رور حزب ت��وده اين كار را انجام داده اس��ت.«                                                       

منابعدردفترنشریهموجوداست
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سرمقاله طوفاني 
ديگر او نيز مربوط 
به ايام توقيف مرد 

امروز است. مسعود 
اين بار دست به 
اقدامي عجيب و 

ابتكاري در تاريخ 
مطبوعات جهان 
زد و آن اينكه در 

25 مهرماه 1326 
از مخفيگاه خود، 
شماره 127 مرد 

امروز را با سرمقاله 
»يك ميليون ريال 
براي اعدام قوام 

السلطنه« به شكل 
ِسّري انتشار داد. او 

در صفحه نخست 
آن شماره، »با سند 

محضري امضا 
كرده« و با استناد 

به »قانون 61 
مجازات عمومي« 

چنين نگاشته بود: 
»من يك ميليون 

ريال جايزه از بين  
بردن قوام السلطنه 

را به خود يا وارث 
معدوم كننده او 

مي پردازم و اين 
پول از فروش خانه  

خواهد بود

بهمن 1391 - شماره 28



ت
ش

گلگ

46

برای ديدار از تعدادی ديگر جاذبه های طبيعی و 
تاريخی كشورمان، در سومين جمعه ماه آذر عازم 
كتله  غار  و  »گنبد سلطانيه  زنجان می شويم.  استان 
خور« دو مقصدی هستند كه برای سفر روز جمعه 
17 آذرماه 91 تعيين شده بود. حركت ساعت 6/10 
دقيقه صبح و مانند هميشه از مقابل ساختمان مركزی 
شهر  طرف  به  ابتدا  می شود.  آغاز  فراب  شركت 
سلطانيه كه در 35 كيلومتری جنوب شرقی زنجان 
قرار دارد می رويم. فاصله تهران تا سلطانيه نيز در 
حدود 290 كيلومتر است كه با وجود خلوت صبح 
گاهی بزرگ راه های كرج و قزوين، ساعت 10/30 
دقيقه به آنجا می رسيم و پيش از ورود به ساختمان 
گنبد، عكسی دست جمعی و به رسم يادبود در كنار 

اين بنای عظيم تاريخی می گيريم. 
حركت تند پاره های ابر بر زمينه ای از آبی خوش 
رنگ آسمان، چشم انداز زيبايی را در باالی سرمان 
بوجود آورده است كه می تواند شور و شوق و شادی 
را در دل هر انسانی برانگيزد. طبيعت در اين نقطه از 

سرزمين مان چهره ای بكر و بی نظير دارد.
گنبد سلطانيه را بزرگ ترين گنبد آجری جهان و 
يكی  از شاهكارهای هنر معماری ايرانيان می دانند.  
بنای آن در روزگار ايلخانيان و به دستور الجايتو كه 
بعدها نام خود را به سلطان محمد خدابنده تغيير داد  
از سال 704 هجری قمری شروع شد و در مدت 9 
سال در تاريخ 713 هجری قمری پايان يافت. اين 
گنبد با 48/5 مترارتفاع و 25/6 متر قطر دهانه يكی از 
بناهای عظيم تاريخی جهان است و عظمت و شكوه 
آن در دشت سرسبز و پهناور  سلطانيه از كيلومترها 
دورتر نيز نگاه ها را به خود خيره می كند. زمانی كه 
برای ديدار از اين اثر تاريخی در نظر گرفته ايم يك 
ساعت و نيم است و بعد از خريد بليت و توضيحاتی 

كه در باره مشخصات عمومی آن برايمان داده می شود 
آن حركت می كنيم.  به طرف قسمت های مختلف 
يونسكو  جهانی  ميراث  فهرست  در  سلطانيه  گنبد 
به ثبت رسيده است و با توجه به اهميت تاريخی 
آن، ساليان طوالنی ست كه شاهد تعمير و بازسازی 

توسط سازمان ميراث فرهنگی می باشد. 
ساعت 12 آماده حركت به طرف غار كتله خور 
می شويم. مسير حركت مان كامال به طرف جنوب و 
عبور از شهرهای قيدار و زرين رود  و مسافتی كه 
در پيش رو داريم حدود 120 كيلومتر است. ساعت 
14/15  دقيقه به محوطه  سامان دهی شده و دارای 
تاسيسات غار كتله خور وارد می شويم.  جاده تماما 
و  فروشگاه  بهداشتی،  پاركينگ، سرويس  آسفالت، 
رستوران، محل اقامت و. .. از جمله امكاناتی است 
كه در اين محل وجود دارد و می تواند مورد توجه 
گردشگران و بازديدكنندگان از غار قرار گيرد.  ديدار 
انجام  نوبتی  و  گروهی  صورت  به  غار  داخل  از 
دقيقه  نيز ساعت 15/15  ما  گروه  برای  و  می گيرد 
را اعالم می كنند كه فرصت مناسبی برای استراحت 
و صرف ناهار می باشد. در ساعت مقرر و همراه با 
راهنما وارد غار می شويم. حركت در مسيرهای آماده 

شده و دارای نورپردازی صورت می گيرد. 
آهكی  غارهای  زيباترين  از  يكی  خور  كتله 

بخش  به  را  آن  مسئوليت  كه  است  كشورمان  در 
خصوصی و شركتی به نام هميار زنگان واگذار كرده 
اند و در حال حاضر كليه امور مربوط به ايجاد و 
توسعه يك مجتمع تفريحی، فرهنگی و ورزشی در 
در  می شود.  انجام  اين شركت  توسط  غار  محوطه 
بدو ورود  به گردشگران بروشوری داده می شود كه 
در آن اطالعات بسيار جامع و سودمندی به چشم 

می خورد :
كم  كوههای  به  ايران  غربی  ازمناطق  بعضی  در 
ارتفاع كتل ميگويند و احتماالً وجه تسميه غار نيز 
به همين علت باشد كه غار در يكی از اين كوه ها 
قرارگرفته است و خورشيد از پشت آن طلوع می كند 
و بجای كتل خورشيد به آن كتلخور گويند. غار كتل 
خور قبل از سال 1300 خورشيدی كشف شده است 
و در سال 1330 توسط شخصی به نام جمالی زنجانی 
به ثبت رسيده است. حدود سال 1343 خورشيدی 
كوهنوردان بعلت طوالنی بودن دهليز ورودی و كوتاه 
بودن سقف آن و مشكالت عبور و مرور و فقدان 
جاذبه های، غارسنگی، بی اهميت جلوه داده شد ولی 
زبده  غارنوردان  از  مجهز  گروهی   1365 سال  در 
همدان بازديد مفصلی از غار انجام دادند و توانستند 
مربوط  ژوراسيك  دوران  به  را  غار  اين  شكلگيری 

دارند يعنی بيش از 120 ميليون سال قبل. 
ابعاد  به  شكلی  مستطيلی  درمنطقه  غار 
2000×1500 متر به وجود آمده است. در محل ياد 
شده عملكرد هوازدگی مكانيكی و نيروهای درونی 
به كمك يكديگر تعدادی ترك يا گسل متقاطع را 
در محدوده داخلی اين فضا به وجود آورده و به 
دليل فراهم شدن ساير شرايط، فرآيند غار زايشی 
شروع شده است. دهانه غار در ارتفاع 1700 متری 
از سطح دريا قرار دارد و اختالف ارتفاع آن با ارتفاع 

در بعضی ازمناطق 
غربی ايران به 
كوههای كم ارتفاع 
كتل ميگويند 
و احتماالً وجه 
تسميه غار نيز 
به همين علت 
باشد كه غار در 
يكی از اين كوه ها 
قرارگرفته است و 
خورشيد از پشت 
آن طلوع می كند و 
بجای كتل خورشيد 
به آن كتلخور گويند. 
غار كتل خور قبل 
از سال 1300 
خورشيدی كشف 
شده است و در 
سال 1330 توسط 
شخصی به نام 
جمالی زنجانی به 
ثبت رسيده است

دیدار از گنبد سلطانیه وغار کتله خور
فرامرز نصيري
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اين غار درطول 120 
ميليون سالی كه 

از عمرش ميگذرد 
دستخوش تغيير و 
تحوالت بسياری 

شده است كه برخی 
طبيعی و برخی هم 

مصنوعی بوده است. 
از تغييرات طبيعی 

اين غار می توان 
شكستگی های 

حاصل از 
زمين لرزه ها، 

گسلخوردگی ها، 
لغزش ها و ريزش ها 

را نام برد

چشمه ای كه آب های فرورو حاصل از ريزش جوی 
غار را خارج می كند و به رود شور ميريزد 50 متر 
با  بوده  متری  دهليز 4000  غار يك  است. ورودی 
سقفی كوتاه و فاقد غار سنگ و چند دهليز فرعی، 
پس از دهليز فرعی يك داالن وسيع 950 متری با 
سربااليی های به ارتفاع 2 متر و گودال های خشك 
قرار دارد كه با دوشاخه 50 متری ادامه پيدا می كند و 
پس از عبور از يك سربااليی به تاالر وسيعی پوشيده 
از چكنده و چكيده و ستون می رسد. در داخل تاالر 
كوچك بلورين، كه به تاالر ستون ها چسبيده چاهی 
به عمق 8 متر قرار دارد كه احتماالً محل خروج آبهای 

فرورو سازنده غار است. 
انسانهای  زندگی  محل  غار  ابتدای  متر   100
نخستين بوده است كه اين موضوع را اسكلت 80 

انسانی كه در اين محل پيداشده است تأييد می كند. 
الزم به ذكر است كه اين اسكلتها همچنان در اين 
محل نگهداری می شوند. اين غار دارای بخش های 
ميدان  می توان  ترتيب  به  كه  است  ديگری 

ميدان چهلستون،  بيستون،  ميدان  شيرخوابيده، 
سهراهی كوهی، ميدان پنجشير، تاالر عروس، 
تونل قنديلی، اتاق عقد، پای فيل، شتر باجهاز، 
دوجادوگر،  شمع،  ميدان  داماد،  و  عروس 
و…  مقدس  مريم  ميدان  سوخته،  نخل 
نام برد. كه تمامی اين بخش ها حاصل  را 

تجمعهای مختلف آهكی است كه هركدام براساس 
شباهتی كه به يكی از اشيا اطراف ما داشته اند به اين 
به  منحصر  ويژگی های  از  می شوند.  اسامی خوانده 
فرد اين غار می توان وجود ستون های آهكی عظيم 
را نام برد كه حاصل به هم پيوستن استاالكتيت ها و 
استاالگميت های آهكی هستند كه باعث شده اند كه 
اين غار نگهدارندۀ خود باشد يعنی اينكه اين ستونهای 
عظيم نقش نگهدارنده هايی را بازی می كنند كه مانع از 

فروريختن سقف غار می شود.
اين غار درطول 120 ميليون سالی كه از عمرش 
ميگذرد دستخوش تغيير و تحوالت بسياری شده است 
كه برخی طبيعی و برخی هم مصنوعی بوده است. از 
شكستگی های  می توان  غار  اين  طبيعی  تغييرات 
حاصل از زمين لرزه ها، گسلخوردگی ها، لغزش ها و 

ريزش ها را نام برد.
از شگفتی های  دقيقه  ديدارمان   ساعت 16/30 
يكی از زيباترين جاذبه های طبيعی كشورمان به پايان 
می رسد و با توجه به طوالنی بودن مسافتی كه در 
پيش داريم بدون اتالف وقت به طرف تهران حركت 
می كنيم  و ساعت 23/30 دقيقه بار ديگر در مقابل 
روزه  يك  به سفر  فراب  مركزی شركت  ساختمان 

طوالنی اما پربار خود خاتمه می دهيم.

اسامیشرکتکنندگاندراینبرنامه:
فواد نجفی _ اسماعيل دهقان _ مريم زركش بهاری
رضا فدايی ديزجی _ مهبد پدرام _ اردشير بهزادی

حميده توكلی _ مهدی افضلی همراه با يك نفر
امير گلپرور _ احمد محبی نژاد _ يكتا نورانی

شيخ  نويد   _ ميرمحمودی  مريم   _ كرمی  آزاده 
الوكاليی _ محبوبه اميدبيگی

ستاره امامی _ مهناز جليلی _ سپيده بياتی
ليال مسعودی  _ فرامرز نصيری ) سرپرست(
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اندر احواالت كارمندي
گوناگون

از اين ستون تا اون ستون فرج است
اين مثال را وقتي به كار مي برندكه مي خواهند بگويند: هر قدر وقت كم باشد باز هم مي شود 
عالج يك مشكل را پيدا كرد. آورده اند كه...  بيگناهي متهم به ارتكاب قتل شده بود، به اعدام 
محكوم كردند و جالدي را مامور بريدن سر آن بيچاره نمودند.جالد او را به قتلگاه برد و به ستوني 
بست تا سر از تنش برگيرد. بيچاره در برابر جالد بناي عجز و تضرع و گريه و زاري را گذاشت 
و از او درخواست كرد كه وي را باز كند و به ستون مقابل ببندد.جالد گفت :اي بدبخت از اين 
مهلت كم دوام ترا چه حاصل؟همان به كارت را يكباره سازم و خود و ترا از تحمل اين عذاب 
روحي رهايي بخشم.بيگناه بر عجز خود بيفزود و گفت: اين آخرين خواهش و آرزويي را كه 
من در زندگي دارم بپذير،چرا كه شايد در فاصله باز شدن از اين ستون و بسته شدن بدان ستون 
خداوند فرجي عنايت فرمايد.جالد را دل به حال او سوخت و خواهش او را پذيرفت و او را باز 
كرد و از اين ستون به ستون مقابل بست. اتفاقاً بر حسب تقدير الهي و بنا بر مضمون مثل معروف  
سربيگناه پاي دار برود ولي باالي دار نرود حاكم شهر را گذر از طرف اين ميدان افتاد و چون 
بسياري جمعيت و انبوهي مردم را ديد علت اجتماع آنها پرسيد و همين كه از قضيه آگاهي يافت 
به احضار محكوم امر بداد بيچاره حضور حاكم را مغتنم دانسته بي گناهي خود را ثابت ساخت و 

از آن قصاص بدون استحقاق رهايي يافت. 

كالهش پس معركه است
    اين ضرب المثل ناظر برشخصی است كه در اموری كه ديگران نيز شركت دارند تنها او با 
وجود تالش وفعاليت خستگی ناپذير به مقصود نرسد و از مساعی و زحمات خويش بهره نگيرد و 
درچنين مورد گفته می شود: فالنی كالهش پس معركه است. يعنی وضعش طوری است كه احتمال 
موفقيت نمی رود. در زمان هاي گذشته معمول بود كه دراويش وشعبده بازها در سر چهارراه ها 
و معابرعمومی معركه می گرفتند و چند چشمه بازی می كردند، يعنی هنرها و شعبده بازی های 
خود را ضمن اظهار مطالب مشروحی به تماشاچيان نشان می دادندو به فراخور اهميت هنری كه 
عرضه می كردند از تماشاچيان مبلغی پول به عنوان چراغ اهلل دريافت می داشتند. دراويش معركه گير 
كارشان شعبده بازی، مساله گويی، مارگيری، مناقب خوانی و شرح معجزات رسول اكرم )ص( و 
اوليای دين، عمليات پهلوانی، قصه گويی و از اين قبيل بوده است. شكل و ترتيب معركه گيری به 
اين ترتيب بود كه بدواً درويش يا شعبده باز در وسط چهارراه و معبر عمومی سفره ای پهن می كرد 
و با كمك معاون و دستيارش مشغول شعرخوانی و سوال و جواب می شد كه آن را در اصطالح 
معركه گيران شيداللهی می گفته اند. اطراف اين سفره تا مسافت يك الی دو متر كاماًل باز بود و جز 
حريم درويش معركه گير محسوب می شد كه هنگام انجام برنامه در آن تردد و رفت وآمد می كرده 
است. خارج از اين محوطه تماشاچيان مجاز بودند دايره وار بايستند و هنرنمايی های معركه گير را 
تماشا كنند. چنانچه بر تعداد تماشاچيان افزوده می شد درويش معركه گير دواير صفوف اول و دوم و 
سوم را تكليف می كرد بنشينند تا بقيه تماشاچيان كه ديرتر رسيده و در عقب جمعيت ايستاده بودند 
بتوانند بساط معركه گيری را ببينند و از نقاليها و عمليات و شيرينكاريهای معركه گيراستفاده كنند. 
گاهی اتفاق می افتاد يكی از تماشاچيان كه در صف جلو نشسته بود با اطرافيان اختالف پيدا می كرد 
و يا رفتاری ازاو سرمی زد كه موجب حواس پرتی معركه گر و اختالل نظم می شد. در 
اين موقع يكی ازتماشاچيان به منظور دفع شر، كاله آن شخص مخل ومزاحم 
را كه در صف اول نشسته بود بر می داشت و به خارج ازدايره يعنی پس 
معركه پرتاب می كرد. پيداست شخص مزاحم كه كالهش پس معركه 
افتاده بود برای به دست آوردن كالهش اضطراراً از معركه خارج 
می شد و سايرين جايش را می گرفتند و ديگر نمی توانست به 
صف اول بازگردد.به طوريكه مالحظه می شود عبارت 
: كالهش پس معركه است از اين رهگذر و بساط 
معركه گيری به صورت ضرب المثل درآمد و در 

موارد مشابه به آن استشهاد و تمثيل می كنند. 

مسعود
 جعفري

كارمندان چاپلوس

فرصت

اغلب ايده هاي ناب از آنچه تصور مي كنيد نزديكترند

بدون شرح!

گردآورنده:رقیهزیاری
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